
Alapító-f�szerkeszt�: Rostás-Farkas György

K z s tö ö ú
KETHANO DROM

2009. ROMA MAGAZIN XVII. évfolyam 1. szám

Egy irodalmi fórumon
Lévai Anikó és Rostás-Farkas György



Szerkeszt�bizottság
Fialovszky Magdolna,  dr. Ranner Gizella, Raduly József, Rostás-Farkas György,

Ruva Farkas Pál, Szénási Ferenc

F�munkatársak
Irodalom:  Tandari Éva; Képz�m�vészet: Péli Ildikó; Pedagógia: Burai Pál József;

Színház: Hollai Kálmán; Néprajz:  dr. Bódi Zsuzsanna;
Szociálpolitika: Ruva Farkas Pál; Cigány (lovári) nyelv: Medgyesi-Farkas István;

Jogvédelem: dr. Lázók Tibor;
M�vészeti konzultáns, zenerovat: Szénási Ferenc;
M�fordítás: Balogh Attila, ifj. Rostás-Farkas György

Örökös és tiszteletbeli f�munkatárs:Örökös és tiszteletbeli f�munkatárs:

DR. RANNER GIZELLA

F�szerkeszt�F�szerkeszt�
ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

 F�szerkeszt� helyettesF�szerkeszt� helyettes Szerkeszt�Szerkeszt�
 FIALOVSZKY MAGDOLNA IFJ. ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

 Tördel�szerkeszt� Szerkeszt�ségi titkárTördel�szerkeszt� Szerkeszt�ségi titkár
 SZONDI BENCE KAMARÁS ISTVÁN

A kiadásért felelA kiadásért felel

a CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS M�VÉSZETI TÁRSASÁG ELNÖKE

Megjelent
a MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

és BUDAPEST F�VÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
támogatásával.

Megrendelhet� a szerkeszt�ség levélcímén:
1174 Budapest, Szilágyi Dezs� u. 41.

Tel/fax: 256-9920 – Web: ciganyoknak.uw.hu – E-mail: cigany.tud@gmail.com

ISSN: 1216-8513

Készült: Datus Bt. Nyomda
Felel�s vezet�: Takács László



Tartalom

Rostás-Farkas György Összeomlás el�tt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Dr. Lentner Csaba Féligazságok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6
Szabóné, Dr. Kármán Judit Egy másik cigánykép .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
 Nyevo Teshtamento Evengeliumo kathar o Mate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Szakonyi Károly Ruva Farkas Pál új kötetér�l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Ifj. Suki András Az ifjú rajkók a világ színpadain is muzsikálnak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Budai Sándor A cigányok misztériumai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Dr. Dányi László Azokért élünk, akiket szeretünk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
Rostás-Farkas György Találkozás 50 év után.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
Gergely Dezs� Köszöntjük Barack Obamát! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
Báthory János A cigány kisebbségi önkormányzatokról .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Dúl Géza A cigányság evangelizációja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
Lukáts János „Az utcasepr� sepreget…”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Szécsi Magda Karadanaki armaj.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
Fialovszky Magdolna Látogatóban a monori Tabánban   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

Versek
Rajko Djurić So kerel o alav? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Demir Aliev O brishind adyes shordilo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Ruva Farkas Pál Agor haj rajik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Rostás-Farkas György Le rom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Horváth Gyula Ha járnék a föld alatt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
Áprily Lajos Kamav te trajij (Élni akarok) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
 Reggeli imádság.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Weöres Sándor Te e luma chivikly tavlas (Ha a világ rigó lenne) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Simon István Mirza (Mirza) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
Ady Endre Muro rojipe (Az én sírásóm)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
Kosztolányi Dezs� Kon zhanel? (Ki tudja?)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
Áprily Lajos Shil si ma (Fázom); Muri chuda (Az én csodám)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Farkas Pál Angla muro rakhadyimasko dyes (Születésnapom el�tt).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Dsida Jen� Murmunteske iskirimatura (Sír felírat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Wass Albert Sirma khere (Üzenet haza)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Szepesi József Elszórtan, mint a gyom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
Ruva Pál A házaló krónikás dala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Ratkó József Anyám / Muri dej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
Forrai Eszter Esik a hó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
Rácz Lajos So kamen mandar? (Mit akartok t�lem?).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46
Bajza József Szolnok mellett*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
József  Attila Cipisaras kaj o Deloro (Kiáltunk Istenhez)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
Szabó L�rinc So avilas(Ami közbejött)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
Holló András Igéz�  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

Fényképek, illusztrációk
F. Tóth Zsuzsa rajzai, Karóczkai Zsolt festménye

Fotók: Váci Egyházmegye Evangelizációs Iroda archívuma



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT4

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

Összeomlás előtt
Meg kell tanulnunk egymás mellett élnünk!

Mostanában szinte mindennap 
megkérdezik t�lem, milyen érzés 
most Magyarországon cigánynak 
lenni.

Ez a történet nagyon messzire, 
több évszázadnyira tekint vissza. 
Úgy t�nik nagyon régen volt, ami-
kor egy hazában közös volt a sor-
sunk! Ma ezzel szemben nagyon so-
kan vannak, akik egy életre kiírnák 
a cigányokat a társadalomból… De 
most másról akarok szólni.

2008-at írtunk, tavasz volt akkor 
is. (Talán az idén is ránk köszönt a 
tavasz…) Még elevenen él az emlé-
kezetemben április 11. A Költészet 
Napja, József  Attila születésnapja.

A Magyar Tudományos Akadé-
mia épületében találkoztunk cigány 
és nem cigány értelmiségiek. Jelen 
volt a köztársaság elnöke, Orbán 
Viktor, a Fidesz elnöke és még sok 
ismert közéleti személyiség.

Mint oly sokszor, oly sokan, is-
mét arra tettek ígéretet, hogy szö-
vetségesei vannak a cigányságnak. 
Azóta bizony nagyot változott a vi-
lág! Ki a felel�s – hangzik el egyre 
gyakrabban a kérdés. A válaszom: 
mindannyian, magamat is beleértve.

A lelkem mélyéig hatol a fájda-
lom. Annyi minden van, amir�l be-
szélni, írni szeretnék. A félelemr�l, a 
gy�löletr�l, az ellenségképr�l… Ve-
szélyben a haza, a társadalom, a nép!

Katasztrófa, hogy idáig jutot-
tunk. Ami most történik az egész 
ország békéjét veszélyezteti!

Szövetségesei vannak a cigá-
nyoknak? Ma inkább úgy t�nik egy-

más ellenségei lettünk. Menteni kel-
lene-kell, ami még menthet�. Meg 
kell tanulnunk együtt élni, hiszen 
egymásra vagyunk utalva.

Mahatma Gandhi, Martin  Luther 
King és Obama jut az eszembe. 
Kormányok jönnek, mennek a cigá-
nyok több százéves problémáikkal 
maradnak.

Van-e kiút? Mi vár a szegényekre, 
az elszegényed�kre? Mennyivel jobb 
lenne egymás segítése, támogatása.

Bernard LaFayette professzor, 
Martin Luther King közeli munka-
társának azóta szállóigévé vált mon-
dása szerint; az er�szak azoknak a 
nyelve, akik nem tudják magukat 
kifejezni.

I have a dream… Van egy ál-
mom… A szabadságharcos lelki-
pásztor az életét adta azért az álo-
mért.

S a mi álmunkért vajon mi lesz 
a fizetség? Pedig mi is álmodtunk, 
a cigány értelmiségiek els� nemze-
déke, azt álmodtuk, hogy itthon va-
gyunk e hazában.

„Egy aranypecsétes levelet cím-
zett a mindenségnek szívemben egy 
nép…” – írta valaha a „cigány Pet�-
fiként” emlegetett Bari Károly.

Szegény, szegény nagy el�dök! 
Nézzetek le ránk odafentr�l. Milyen 
nehéz örökséget hagytatok ránk! 
Gyurkovics Tibor, Lakatos Meny-
hért, Orsós Jakab, Farkas Kálmán, 
Péli Tamás.

Ha most felébrednétek mit is 
mondhatnátok? Hogy nagy és ne-
héz sors a cigánysors, ahogyan oly 

sokszor emlegette az én szeretett 
barátom, Gyurkovics Tibor.

Ebben a világban hiába várjuk az 
odafigyelést, a megértést, a szerete-
tet.

Hol a hit, amibe, mint a meleg 
ruhába a legnagyobb fagyok idején 
is beburkolózhatunk? Csak a hitet-
lenség jön velem szembe, olyan der-
meszt�, hogy a kályha mellett is csak 
didergünk.

Évr�l évre haladok vissza
az id�k mélyére
így kezdek hasonlítani �seimre.

Február van
hó és hideg
fújnak a böjti szelek…

És mégis. Mégis hinni kell, hinni 
akarok abban, hogy az álmok nem 
hazudtak. Hogy mi cigányok is lehe-
tünk és leszünk egyenrangú és mél-
tó állampolgárai e hazának.

Ehhez elég, ha mindenki csak a 
maga posztján áll helyt, becsülettel; 
cigányok és magyarok egyaránt.

Aki ellenséget keres, az gy�löle-
tet talál, aki barátot keres, az barátra 
lel és békét talál.Ezt kívánom most 
mindannyiunknak.
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Rajko Djurić

So kerel o alav?
O alav alavarel,
asapnasa khelavel,
shukarel, paji anel,
paparuga astarel.
O alav kerel,
mangel te zhanel:
kaj sovel o sasivarno?
Kerel
Kirutlin te sikavel,
e zhivdilin te pinzharel.
So kerel o lav?
O alav pushjarel
cine shaven bararel,
xoxavel, le vudara putrel,
E jagori phabarel.
So kerel o alav?
O alav kerel,
o kamipe bianel,
chacharel, o meripe ashavel,
le khamores akharel.
O alav kerel,
alavlin te kerel,
te mandisarel
E shib te pheras.

Demir Aliev

O brishind adyes shordilo.
Ande mal pajesa pherdilo.
O dyiv baro kaj ashel.
Manro kovlo te petyol.
De, Devla, brishindorro!
Adyes si o dyes le ternengoro.
Kilava gugle le shavenge te aven,
phaba vaj lole te barol
herbuze bare te shinen
le khera drakhenca te pherdyon.

Ruva Farkas Pál

Agor haj rajik

gindin pema
tajdema vrama
akanak khelel khelimo o gindo
kaj tele ural e vorba
taj dema vi jek cini zor karing lest
aba naj dosta e chumid
ande tu kamav te phuv
ande robija tele len e reflektorura
dema angalya ke shilyajvav
hatyrav karingma inkren
tye doroske xurde luludya
arakhlastu mure vast
agor shol pe jakha o kamipe

Rostás-Farkas György

Le rom

Le rom pe ’ gavesko agor
Le fredyela keren
Hay kade gilyaben,
O jek o pihot phurdel
O kaver morel, o rito pe dopo malavel.

E gata fredyela pe zolbi bikhen
Xamasko penge kade roden
Thulomas hay manro anen zjadenca,
Po drom angla lende nashen le shavora

So andan, mam, so andan mama
Kade cipin le xurde shavora.
Andom, andom tumenge gugle bokolya:
Kady-y le shavorengi bukuria.
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DR. LENTNER CSABA

Féligazságok
Kell-e könnyeket hullat-

nunk Bokros Lajosért? Kell-e 
sajnálnunk, hogy az általa óhaj-
tott totális piaci rendszer nem 
alakulhatott ki már jó tíz évvel 
ezel�tt?

Tegyünk egy id�utazást. 
1995-re, a rendszerváltás okoz-
ta piaci sokk hatására a GDP, 
az életszínvonal visszaesett, az 
infláció elszaladt, a pénzügyi 
egyensúlytalanság kritikus mé-
reteket öltött. A bokrosi válasz: 
állami vagyonértékesítés a kül-
földieknek, a piaci viszonyok 
kialakításának felgyorsítása, a 
családok, a hazai vállalkozá-
sok adó- és járulékterheinek 
növelése a költségvetési és fi-
zetésimérleg-hiány csökken-
tése céljával. Tetézve mindez 
Surányi Györggyel, az akkori 
jegybankelnökkel, aki a Nem-
zeti Bank vállalkozásokat segí-
t�, alacsony kamatlábú, hosz-
szabb futamidej� hiteleinek 
teljes leépítését, az államház-
tartás kiszámítható jegybanki 
hitelezésének megszüntetését, 
s�t egy máig tisztázatlan ere-
det� kétezermilliárd forintos 
jegybanki veszteség adófize-
t�kre való áttestálását is ki-
eszközölte. A Bokros-csomag 
persze csak ideig-óráig érvé-
nyesült, mert Hornék – szo-
ciális, de f�leg szavazati szem-
pontokat mérlegelve – egy 
id� után kifaroltak Bokrosék 
mögül. A félbeszakított refor-

mok már-már önmarcangoló 
Bokros Lajos-i felemlegetése 
azonban most adu ász Gyur-
csányék kommunikációs esz-
köztárában. Elhitetni az em-
berekkel, hogy Bokros Lajos 
koncepciója lett volna az igazi 
megoldás. És lám, lám, embe-
rek, ha 1998-ban nem szavaz-
zátok kormányra azt a fránya 
Fideszt a hazai vállalkozásokat 
támogató Széchenyi nemzeti 
fejlesztési tervével és a csalá-
di támogatásokat visszaállító 
intézkedéseivel együtt, akkor 
most jobban élhetnétek, nem 
sz�nnének meg tízezerszám-
ra a munkahelyek, nem lenne 
cs�dben az ország.

Bokros Lajos újbóli el�-
térbe állítása aktuálpolitikai 
szempontból eléggé gyenge 
mutatvány, inkább csupán gaz-
daságtörténeti jelent�sége van 
már a tizennégy évvel ezel�tti 
intézkedéseinek. Ám az igény 
a Bokros-féle és a jelenlegi 
gazdaságpolitika tudományos 
cáfolatára és egy hatékony 
gazdasági alternatíva meghir-
detésére egyre inkább id�sze-
r�bb.

John Maynard Keynes, az 
1929-33-as gazdasági világvál-
ság korának kiváló közgazdá-
sza a foglalkoztatás, a kamat és 
a pénz általános elmélete cím� 
könyvében írta: „Ha a kincstár 
ócska palackokat megtöltet-
ne bankjegyekkel, megfelel� 

mélységbe elásatná �ket (…), 
azután magánvállalkozás-
ra bízná, hogy újból kiássa a 
bankjegyeket (…), nem lenne 
munkanélküliség, és a vissza-
hatások révén a társadalom re-
ális jövedelme és t�kevagyona 
is valószín�leg jelent�sen na-
gyobb lenne.”

Válság, munkanélküliség 
idején a társadalom stabilizálá-
sának elengedhetetlen feltétele 
az állam gazdasági tevékenysé-
gének fokozása még akkor is, 
ha az állami munkaprogramok 
pillanatnyilag ésszer�tlennek 
t�nnek. A kormány segítségé-
vel létrehozott beruházások, 
megrendelések, majd a foglal-
koztatás, az ennek révén ke-
letkez� munkajövedelmek a 
gazdaságot újabb nemzetgaz-
dasági egyensúlyhelyzetbe ve-
zetik át. A mostanihoz hason-
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ló krízis esetén tehát nem az 
elvonások, az adók emelése, 
hanem ezek csökkentése szük-
séges. Ha a piaci szerepl�k, a 
Bokrosék által privatizált vál-
lalatok nem tudják kiegyenlí-
teni a konjunktúraciklusokat, 
az egyensúlyt nemzetgazda-
sági szintre vezetni, akkor a 
megoldás az állami támogatá-
sok megindítása. Napjainkra a 
piaci önszabályozás ugyanúgy 
kudarcot vallott, mint nyolc-
van évvel ezel�tt.

Az Egyesült Államok, a 
Magyarországon kívüli euró-
pai országok egyöntet�en újra 
azt a keynesi gazdaságpolitikát 
folytatják, amely a foglalkoz-
tatást serkenti állami támoga-
tások révén, és sutba dobják a 
költségvetési hiány növelésé-
t�l, az infláció emelkedését�l 
való félelmeket. Tudományos 
tétel, hogy a munkanélküli-
ség, a gazdasági visszaesés 
nagyobb problémákat okoz-
hat, mint a hiány és az infláció 
együttvéve.

Ám óva intenék, hogy bár-
ki is kételkedjen Bokros Lajos 
szakmai tudásában. � nem a 
keynesi gazdaságpolitika híve. 
Azért ne hullajtsunk köny-
nyeket sem érte. A reformok 
szükségesek – ebben igaza van 
–, de a mai gazdasági és társa-
dalmi viszonyok között nem a 
lakosság és a vállalkozások ter-
heinek növelésével, hanem az 
állam gazdaságszabályozó sze-
repének elmélyítésével lehet 
gazdasági fordulatot elérni.

(Lentner Csaba, 
Magyar Hírlap)

Horváth Gyula

Ha járnék a föld alatt

Ha járnék a föld alatt,
ne sírj értem kedves,
öltözz patyolat ruhába,
s ha viharokkal ordító
farkastél járna ajtód el�tt:
fészekszemedb�l kiröppen�
madárkönnyeid
ne szálljanak utánam,
mert messze vagyok,
mint Földt�l a Nap;
útközben megfagynának.
Ha járnék a föld alatt,
ne sírj értem kedves,
öltözz patyolat ruhába,
ha ablakodon
harangszó kopog be,
ha tányérodban lenne még
leves, gondolj rám,
de ne sírj, ne üzenj,
mert jól lezárt
koporsóházamhoz
nem jár a postás.
Ha járnék a föld alatt,
ne sírj értem kedves,
öltözz patyolat ruhába,
ha járnál
gombáktól gyöngyös réteken,
gondolj rám:
én is ott leszek egy
harmatokkal zokogó f�szál
képiben, könnyen rámismersz:
a leghervadóbb leszek,
ülj le mellém, de ne sokáig
üldögélj, mert a halálos hideg
beszivárog csontjaidba,
s a földön át,
holtan zuhansz a karomba.
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SZABÓNÉ, DR. KÁRMÁN JUDIT

Egy másik cigánykép

(Reflexió Rózsa-Flores Eduardo 
„Lapszemle: cigányb�nözés 1901-ben” címmel megjelent írására)

�szinte érdekl�déssel és 
várakozással vásároltam meg, 
s nyitottam ki a KAPU 2008. 
augusztus-szeptemberi, jubi-
leumi számát. Bevallom, nem 
tartozom a folyóirat rendszeres 
olvasói közé, az utóbbi évek-
ben csak célzottan, egy-egy 
meghatározott írás elolvasása 
végett vettem kezembe a la-
pot. Egy hosszabb vonatút 
azonban kiváló lehet�ségnek 
t�nt, hogy végre „beleássam” 
magam az újságba, s ráadásul a 
frissen megjelent, ünnepi szá-
mába.

Örömmel olvastam az els� 
oldalon – a f�szerkeszt�i kö-
szönt�ben, „számvetésben” 
– a viszontagságos kezdet 
kalandos körülményeir�l, s 
Brády Zoltán ars poeticának 
is beill� mondatait: „A KA-
PU-ban persze elfértek egy-
más mellett a különböz� 
ideológiai fogantatású írások. 
Minden olyan színvonalas 
publikációt leadtam, mely a 
nemzet érdekeit szolgálta. 
Máig is így van”.

Mélyen elgondolkodtattak 
Siposhegyi Péter sorai:”… 
hát kimondom, mindaz, amit 
nemzeti oldalnak hívunk, sem-
miféle pozitív hatást nem gya-
korolt kultúrára, sajtóra, m�-

vészetre ….írásaink által nem 
lett jobb jottányival sem Ma-
gyarország… szemernyit sem 
lett tisztességesebb mindaz, 
amit magyar közéletnek neve-
zünk”.

Hazánk, de az egész világ 
aggasztó állapotát tekintve 
mindannyian egyetérthetünk 
Magyari Zoltán gondola-
taival: „Civilizációnkat sátáni 
er�k rombolják… els�sorban 
az egyetemes emberi értéke-
ket kell menteni”. Új társa-
dalmi szerz�dés szükségessé-
gét hangsúlyozza, kiemelve: 
„A szerz�dés létrejöttének fel-
tétele a kölcsönös bizalom”.

Mindezen írások után döb-
benten néztem Bakay Kornél 
sorait: „A Kárpát-medence 
népei, úgy tetszik nemzetei: a 
magyar, a szlovák, a román, a 
német, a ruszin, a szerb és a 
horvát, valamint a cigány és 
a zsidó. Ez utóbbi kett� is et-
nikum, népfajta, de nem azo-
nosak az el�bbiekkel, mert 
�k nem az európai keresztény 
közösségekb�l valók. Ennek 
megfelel�en kell bánni és tö-
r�dni velük.” (sic!) Mit is ért 
ezen pontosan a szerz�?

Megdöbbenésemet – ami 
végül írásbeli reagálásra készte-
tett – leginkább Rózsa-Flores 

Eduardo, általa „élvezetes”-nek 
min�sített gy�jt�munkán ala-
puló Lapszemléje (cigányb�-
nözés 1901-ben) váltotta ki. 
Már a bemutatott cikkek – 
1901-ben megjelent újságok-
ból válogatott hat cikk, melyek 
a rablógyilkos, garázda, gyújto-
gató cigányokról szólnak – elé 
írt felvezetése min�síti a szer-
z�t: „Imádok szörfözni. Mos-
tanában függ� lettem. Hogyne 
lettem volna az, mikor – mint 
az alábbi kis gy�jtés bizonyítja 
– élvezetes, tehát érdemes. Ki-
vételesen nem kommentálom. 
Fölösleges.”

Igaza van, írását fölösleges 
kommentálnia! Magáért beszél. 
De azért az indokaira kíván-
csi vagyok, mi volt a célja „kis 
gy�jtésének” megjelentetésével? 
Netán élvezetet okoz neki, hogy 
egy népcsoportról rájuk nézve 
dehonesztáló(megszégyenít�) 
adatokat gy�jtsön és publikál-
jon? Vagy olthatatlan vágy fogta 
el, hogy biztosítsa helyét azok 
uszályában, akik a cigányságot 
b�nös etnikumként, b�nöz�-
ként írják le? Esetleg az amúgy 
is pattanásig feszült indulatokat 
óhajtja tovább szítani?

A korrektség érdekében 
szeretném felhívni a szerz�k 
figyelmét néhány olyan tény-
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re, amelyek ismeretében talán 
maguk is elgondolkodnak sa-
ját soraikon.

A magyarországi cigányság 
megítélésével kapcsolatban 
általános a lekicsinyl�, ócsár-
ló, negatív min�sítések hasz-
nálata. Épp ezért tisztességes 
és méltányos – s�t el�remu-
tató – lenne, ha a cigányság-
nak a magyar történelemben 
játszott szerepét is ismerné, 
tudomásul venné, szem el�tt 
tartaná a társadalom többsé-
gi része. A cigányság ugyanis 
– köztünk való letelepedése 
közel hét évszázada óta 
– folyamatosan bizo-
nyítja, hogy nemzetünk 
részének tartja magát. 
Íme néhány tény:

Az 1848/49-es forra-
dalomban, szabadságun-
kért vívott harcunkban 
�seinkkel együtt �k is 
életüket, vérüket áldoz-
ták a hazáért. Számtalan 
cigány fegyverkovács-
ként, fegyverjavítóként, 
ágyúönt�ként, tábori muzsi-
kusként szolgált. Sokaknak az 
emlékét is meg�rizte a törté-
nelem:

Sárközi Ferencét, aki hí-
res zenészként önként, az el-
s�k közt jelentkezett a sereg-
be, Kossuth hadnagya volt.

Kálózdi Jancsiét, aki ta-
nult cigány zenészként Dem-
binszky hadtestében harcolt, 
muzsikájával lelkesítette a 
honvédeket, a Nemzeti Dal 
megzenésít�je.

Sági Balog Jancsiét, aki 
honvédkarmesterként vonult 
be.

Pityó Józsefét, a legid�-
sebb honvédét, aki maga is ze-
nész volt.

Kolozsvári Salamonét, aki 
cigányprímásként Bem apó se-
regében harcolt.

Az 1956-os forradalomnak 
szép számban cigány h�sei is 
vannak, néhányan közülük:

Dilinkó Gábor „Bizsu”- a 
Corvin-közben harcolt, súlyo-
san megsérült. A forradalom 
leverése után börtönbüntetés-
re ítélték, 1966-ban szabadult. 
1991-ben megkapta a „H�sé-
ges helytállásért” kitüntetést.

Szabó Ilonka „Kócos” 

– 17 éves cigánylány, a Cor-
vin-köziek egyik vezet�je volt. 
A Práter utca végén l�tték 
agyon október 28-án. A Cor-
vin-közben emléktáblája lát-
ható.

Kóté Sörös József – Mo-
nokról jött fel Pestre, részt vett 
az utcai harcokban, november 
4-én megsebesült. 1957-ben 
letartóztatták, 1959. február 
26-án kivégezték. Fiatal felesé-
gét, s három gyermekét hagy-
ta maga után.

Sztojka László „Citrom”- 
a XX. kerületi felkel� csoport 

tagja. 1959-ben letartóztatták, 
14 év börtönre ítélték.

Onestyák László – sza-
kaszparancsnokként végig 
részt vett a harcokban, 1958. 
november 22-én kivégezték.

Sokak el�tt talán az sem 
ismert, miként álltak ki a ma-
gyarok mellett a cigányok a 
marosvásárhelyi magyarelle-
nes progrom alatt, 1990. el-
híresült „fekete márciusán”, 
mikor a felhergelt román 
parasztok és bányászok ka-
szákkal, fejszékkel rontot-
tak az anyanyelvi oktatásért 

demonstrálókra. Az 
összecsapásnak öt ha-
lottja és közel három-
száz sebesültje volt, itt 
vesztette el fél szemét 
Süt� András. A harc 
közepette 40-50 f�s 
csoportokban érkeztek 
a környez� falvakból 
a cigányok a magya-
rok segítésére ezzel a 
kiáltással: „Ne féljetek 
magyarok, itt vannak a 

cigányok!”. Fazakas K. Csaba 
visszaemlékezésében ez áll: 
„Volt egy virágárus cigány-
fiú is közöttünk, nem sokat 
tett, de mozgékony jelenlé-
tével sokunkat felvidított. Ez 
a legény, akit úgy ismert a fél 
város, mint mihaszna helyi 
tréfamestert, a legnehezebb 
pillanatokban példát muta-
tott nekünk, igazi h�sként vi-
selkedett”.

S végül, saját gy�jtésemb�l 
néhány korabeli újságcikk:

Az Est 1913. (IV.évf.) 

Március 14. Banda Marci 
arany érdemkeresztje
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A király kitüntette, a ma-
gyar zene m�velése és fejlesz-
tése körül szerzett érdemei el-
ismeréséül.

A hatvanhatéves füstöské-
p� cigány a kitüntetés örömé-
re korán kelt fel, és már reggel 
fogadta rendes kávéházában 
az üdvözl�k egész seregét.

– Örülök bizony ennek 
a kitüntetésnek, mert egész 
életemben jótékony ember 
voltam. Vácon 30 éve egy 
szélütött ember árváinak ad-
tuk a banda egész napi bevé-
telét. A váci kápolnára is én 
csináltattam a kerítést 
500 forintért. Szegény 
vagyok, de odaadom a 
lelkem.

Az öreg József  f�-
herceggel muzsikáltam, 
aztán cigányul beszél-
gettem vele. Megkér-
dezte t�lem:”bok halesz 
szlej?” Éhes vagy? Cigá-
nyul válaszoltam, a leg-
finomabb falatokat ho-
zatta nekem.

Az Est 1937. Április 10. 
Kiraboltak három – cigányt

Petrovics Károly, Heléna 
és János feljelentést tettek 3 
tettes ellen. A pécsi vásárból 
hazafelé menet megismerked-
tek három férfival, akiknek el-
mondták, hogy sok pénz van 
náluk, mert három lovat elad-
tak. Azok kirabolták �ket.

Az Est 1937. Április 18. 
Berkes Béla cigányprímást és 
bandáját három hónapra világ-
járó jachtjára szerz�dtette Har-
riman amerikai vasútkirály.

Az Est 1937. Május 8. 

(Vasárnapi szám) Húzd rá 

cigány! (Képes beszámoló az öt-
százéves jubileum ünnepér�l)

Báró Splényiné Blaha Lujza 
idézetével kezd�dik az írás:

„Ti, akik annyi mosolyt va-
rázsoltatok az ajkakra, annyi 
könnyet fakasztottatok a sze-
mekben, ti, akik zokogó he-
ged�itekkel annyi századon át 
h�ségesen megosztottátok a 
nemzet minden bújával és bá-
natával, minden örömével és 
dics�ségével: Ti méltán meg-
érdemlitek, hogy írásban és 
képben megörökítsenek ben-
neteket, és kedveseinek leg-

szebb emlékei között �rizzen 
a magyar”

A Városi Színházból 200 
rádióállomás közvetíti a dísz-
el�adást, így az egész világ 
hallja.

A cikk írója – a cigányság 
történelmét röviden felvázol-
va – említést tesz Beló Laci 
cigányprímásról is, aki: „II. 
József  tiltása ellenére a kecs-
keméti piacon tárogatón fújta 
el a Rákóczi-indulót, aminek 
lázadás lett a vége, a magya-
rok nekiestek az ott állomá-
sozó vasasnémet katonáknak, 
negyvenet agyonvertek, a töb-

bi négyszázat pedig kiverték a 
városból.” (Forrás: Országos 
Széchényi Könyvtár Mikro-
film Olvasóterem).

Az újságban, megszámol-
tam, 35-ször említik meg Is-
ten, Jézus, jóisten, Atya, Úr, 
Jehova néven a Mindenhatót. 
Nagy valószín�séggel ez azt 
jelenti, hogy a lap szerz�i és 
az olvasók jelent�s része a ke-
resztény értékrendet ismeri, 
követi. Ezért talán nem árt, ha 
néhány egyházi állásfoglalást 
is megismerünk. VI. Pál pápa, 
aki el�ször fordult különös fi-

gyelemmel a cigányság 
felé, így szólt hozzájuk 
és hozzánk:

„Ti nem az egyház 
peremét képviselitek 
most, hanem éppen 
a központját alkotjá-
tok, az egyház szívében 
vagytok”.A gadzsóknak 
szolidaritást, testvérisé-
get kell vállalniuk a ko-
rábban félreismert, le-
nézett cigánysággal!

II. János Pál pápa hangsú-
lyozta a cigányok pasztorálá-
sát:

„Krisztushoz méltó fo-
gadtatásban részesítsük a ci-
gányokat, értsük meg �ket, 
tiszteljük identitástudatukat, 
barátságos párbeszédet ala-
kítsunk ki, jellemezzen ben-
nünket a kölcsönösen humá-
nus segít�készség”.(Discorsi, 
1980)

1991-ben cigány zarándo-
kok magánkihallgatásán az 
alábbiakat mondta:

„Ti drágák vagytok a pápa 
szívének…akik nehéz életkö-
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rülményeitek között is igye-
keztek h�ségesek maradni 
identitástokhoz, életviteletek-
hez, régi kulturális hagyomá-
nyaitokhoz”.

1978 óta – miután Karol 
Wojtylát pápává szentelték – 
Karácsonykor és Húsvétkor az 
Urbi et Orbi áldást a cigányok 
nyelvén is elmondja a pápa.

1997. május 4-én II. Já-
nos Pál pápa boldoggá avatta 
Ceferino Gimenez Malla, El 
Pelét, az írástudatlan spanyol 
cigány embert, akit már életé-
ben is nagy tisztelet övezett, s 
a polgárháborúban hitéért vé-
gezték ki.

A KAPU e jubileumi, ün-
nepi számában olyan igaz írá-
sok is megjelentek e témában, 
mint Harkály Emil Eleméré, 
akinek Miga bácsija így foglal-
ja össze a nagy igazságot: ”Te 
tudod, testvír, a legjobban, 
hogy nem jó cigánynak lenni. 
Mindenhol belerúgnak az em-
berbe”.

S milyen bölcsességr�l vall 
Mihályfalvi János a vele ké-
szített interjúban: „Az embe-
ri magatartásból ítélem meg 
az embereket. De csak az 
egyént, és nem egy népcso-
portot!”.

Nagy szüksége van ma az 
országnak a bölcsességre, a 
tisztességre, a bizalomra, az 
erkölcsi tartásra. Hisz jól tud-
juk, ahogy Hollai Hehs Ottó is 
írja. „…a pusztulás oka els�-
sorban erkölcsi, szabad akar-
tunktól függ�, még mindent 
meg lehet menteni”.

S mindenkor tartsuk szem 
el�tt Szolzsenyicin intelmét: 

„legalább annyit tennénk, 
hogy az ámítás, a cselszöv� 
hazugság vírusait ne terjeszte-
nénk…”.

�szintén hiszem és vallom 
– úgy vélem, az országban 
sokakkal együtt –, hogy ma-
gyarságunk tisztelete, hazánk 
szeretete, �seink emlékének 
ápolása semmiképpen nem 
járhat együtt a köztünk él� 
másfajta etnikumok, népcso-
portok lemin�sítésével.

PS: Ha valaki arra szeret-
né felnyitni a szemem, hogy 
a cigányság mai viselt dolgai-
ra, ügyeire is figyeljek, kérem 
ne tegye! Valószín�leg – mivel 
ez a munkám, a hivatásom – 
a levélírónál sokkal jobban, 
részletesebben ismerem a ci-
gány-nem cigány együttélés 
neuralgikus pontjait, a múltbé-
li, s az aktuális „ügyeket”. De 
miel�tt az általánosítás b�nébe 
esne valaki, próbálja elképzel-
ni miképp vélekedhet ma egy 
kívülálló hazánkról, népünk 
vezet�ir�l, a magyarokról je-
lenlegi helyzetünket, viselt 

dolgainkat, „mutyizásainkat”, 
mindennapos botrányainkat, 
hazugságainkat (éjjel-nappal), 
becsapásainkat, átverésein-
ket, tehetetlenségeinket lát-
va? A negatív min�sítésekkel 
szembesülve el�ször is elhatá-
rolódnánk azoktól, akik miatt 
ilyennek látnak minket, majd 
felháborodottan ki is kérnénk 
magunknak az általánosítást, 
mondván; nem minden ma-
gyar olyan korrupt, b�nöz�, 
tolvaj, saját hazáját szidalma-
zó, csak jó néhányan azok, s 
miattuk jutottunk ide. Majd 
önmagunkat is bátorítva hív-
nánk fel a kívülállók figyelmét 
dics� múltunkra; Rákóczira, 
Széchenyire, Kossuthra s a 
többi nagyra. Ennyit az általá-
nosításról.

(a szerz� romológus, 
egyetemi oktató)

Áprily Lajos

Kamav te trajij
(Élni akarok)

Inke naj slobodo te merav. Na

Tavel ma gadyi, muro ilo te trajij

Te reses e vrama, so ternosavel,

Pachako trajo, manushikarel.
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Reggeli imádság
Reggel mikor felébredek
Ágyacskámba feltérdelek
Magamra keresztet vetek
Jézuskával beszélgetek

Az én szívem egy kis oltár
A Jézuska mindig ott jár
Meghallgatja hogyan dobog
Mikor hozzá imádkozok

Detehara kana ushtyav
Ando pato me changadav
Pe mande me trushul shinav
kana Jezushesa vorbisarav

Muro jilo khangeri si
Kana o Jezuska mancaj si
Ashunel muro jilo sar marel
Kana leste rudyisarel

(Ezt a rövid imát gyermekkorom egyik mentora, imádott tanárn�m Mé-
száros Ili mondta el nekem, amikor legutóbbi beszélgetésünk alkalmával 
régi békési élményeir�l mesélt. Annyira megérintett, hogy rögtön le is for-
dítottam, és unokáimnak is megtanítottam.  R.F.Gy.)

Lázár Imréné Mészáros Ilona
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Nyevo Teshtamento 
Evengeliumo kathar o Mate

Le Jezusheske trabi ande 

Judea haj ando Jeruzhalemo 

(MT:19.1-24.34)

Po drom karing o 
Jeruzhalemo

19 O Jezush ande Judea zhal 
1 Pecisajlas, ke o Jezush kana 
andre agorutnisardas kadal 
vorbi, gelastar anda Galilea, 
haj ande Judeaki granica gelas 
perdal pa Jordano. 2 But 
manusha zhanas pala leste, haj 
kothe sastyardas len.

Pa shindyipe haj pa 

bizhulyipe 3 A tunchi kothe 
geline leste le farizana, avri 
te zumaven les, pushline 
lestar: „Slobodo si te bishalel 
le manusheske pestar peska 
romnya anda zhisoski butyi?” 
4 Voj pe kado kodo phendas: 
„Chi ginade, ke kon zhikathar 
o anglalutnipe kerdas, »mur-
sheske haj zhulyake kerdas len?« 
haj kade das duma: 5 «Anda 
kado o manush mukel peske dades 
haj da, kaj peski romnyi cirdel, 
haj le duj jekhe truposke kerdyol«. 
6 Kade apol aba na duj zhene 
si, ba jekh trupo. Kade so o 
Del kethane phanglas, kodales 
manush tena putrel opre.” 7 Pe 
kado kodo phendine leske: 
„Sostar vladisardas atunchi o 
Mozes, ke shindyimasko lil trubul 
te den haj kade trubuj te bishalen 
la?” 8 Kodo phendas lenge: „O 
Mozesh anda tumaro capeno 

ilo muklas tumenge, ke te bi-
shalen tumara romnyan. Ba 
kado anglalutnes na kade sas. 
9 Phenav apol tumenge: kon 
bishalel peska romnya – dore 
feri kana na anda marhipe -, haj 
kavera lela, ansurimata phagel.”

10 Leske sityarde pe 
kado kodo phendine leske: 
„Kana kade tordyol e butyi 
le manusheska romnyasa, maj 
mishto si kana china chi len 
romnya.” 11 Voj kodo phendas 
lenge palpale: „Na sakon 
hatyarel kadi traba, numa kodal, 
kaske davadyilas. 12 Ke si vi 
eunukha, kon anda penga dejaki 
utera** kade arakhadyiline: 
pala kodo si eunukha, kas le 
manusha kerdine kasavenge, 
haj si vi kasave eunukha, kon 
pen bi murshardine anda 
rajesko them. Kon zhanel te 
hatyarelles, te hatyarelles.”

Le shavorengo ashtyi-

lipe** 13 Atunchi cine 
shavoren ingerdine kothe 
leste, te shol pe lende pesko 
vast haj rudyimata te phenel, 
ba le sityarde kushline len. 
14 Ba o Jezush kodo phendas: 
„Muken mande te aven le cine 
shavoren, haj na tordyaren len, 
ke kasavengej le rajosko them.” 
15 Pe lende shutas pesko vast, 
haj majdur gelas kothar.

Pa barvalipe haj pala 

Jezush zhape 16 Atunchi 
aketa, varikon kothe gelas leste 
haj kodo phendas: „Maistro! 
So lasho te kerav, te resav o 
sagutno trajo?” 17 Voj kodo 
phendas leske: „Sostar pushes 
man pa lasho? Feri jekh 
varikon si o lasho. Kana pale 
andre kames te zhas po trajo, 
inker andre le vladimata.”
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18 Kodo pushlas les: 
„Saven?” O Jezush kado 
phendas palpale: „Na mudar, 
na phag ansuripe, na colaxar 
xoxamnes, 19 patyivin tye dades 
haj tya da, haj kam tye dopashone 
vortakos, sar tut”. 20 O terno 
pe kado kodo phendas leske: 
„Sa kadala andre inkerdom, 
so faltil** inke mange?” 21 Pe 
kado o Jezush kade das leste 
duma: „Kana feder** kames te 
aves, bikin, kodo so si tut, dele 
kothe le chorrenge haj avucija 
avla tut ando rajo. Pala kodo av 
pala mande.” 22 Kadal vorbi 
ashundes o terno brigasles 
gelastar, ke baro barvalipe sas 
les.

23 Atunchi o Jezush kade 
das duma kaj peske sityarde: 
„Bater, phenav tumenge: 
o barvalo manush phares 
zhanel andre te zhal ande 
rajosko them. 24 Haj pale 
phenav tumenge: Maj ushoroj 
le dromedareske perdal te 
zhal pa suvako kan, sar le 
barvaleske andre te zhal ande 
Devlesko them.” 25 Kadal 
ashundes le sityarde zurales 
chudinaspe haj pushline 
les: „Atunchi apol kon shaj 
muntosardyol?” 26 O Jezush 
pe lende dikhlas haj kade das 
duma: „Le manushenge bi 
shajipe si kado, ba le Devleske 
sakofalo shajipe si”.

27 Atunchi duma das 
o Peter haj kado phendas 
leske: „Aketa, ame mukhlam 
sakofalo, haj avilam pala tute. 
So avla apol amenca?” 28 O 
Jezush kodo phendas leske: 
„Bater, phenav tumenge: 
tume, kon aviline palamande, 

kana avla o nyevo arakhadyipe, 
kana le Manushesko Shavo 
tele beshela pe pesko 
luvudyimasko iskamin, vi 
tume pe deshuduj iskamina 
beshena, haj krisarena 
le Izraeleske deshuduje 
kunpanian. 29 Haj sakon, kon 
mukhlas pesko kher, phralen 
bake phenyan, peske dades 
bake deja, peske shavoren 
bake peske phuva anda muro 
anav, shelvar kattyi lela haj 
sagutno trajo arakhela.

30 But zhene avna anda 
anglune palune, haj anda 
palune anglune.

20 Parabola pa drakhari 
1 Ke cirdel le rajosko them pe 
kodo kheresko raj, kon sigo 
detehara avri gelas butyaren 
te xutyilel ande peski drakhuni 
bar. 2 Pala soste ande jekh 
denara pekh dyes foro kerdas 
le butyarenca, bishaldas len 
ande peski drakhuni bar. 
3 Kana vi kaj le trin chasura 
avri gelas, dikhlas vi kaveren 

ko the te tordyon bi butyako 
pe forosko placco. 4 Kodo 
phendas lenge: »Zhan avri vi 
tume ande drakhuni bar, haj so 
perelpe, do me maj tumenge.« 
5 Kodal gelinetar. Pala kodo vi 
kaj le shov chasura haj vi kaj ijja 
chasura avri gelas, haj zhikade 
kerdas. 6 Kana kaj le deshujekh 
chasura avri gelas haj pale 
rakhlas kothe tordyardiren, 
kodo phendas lenge: »Sostar 
tordyon kathe sorro dyes bi 
butyako?« 7 Kodo phendine 
leske: »Ke khonyik chi las opre 
amen.« Pe kado kodo phendas 
lenge: »Zhan avri vi tume ande 
drakhuni bar.«

8 Kana andre ratyilas le 
drakhengo raj kade das duma 
kaj pesko lashari: »Akhar le 
butyaren, haj de avri lenge 
lengo potyinipe, kerdo kathar 
le palune zhikaj le anglune.« 
9 Aviline kodal, kon kaj le 
de shujekh chasura line opre 
e butyi, haj line jekh denaro. 
10 Kana le anglune aviline 
te len o potyinipe, kodo 
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gindisardine, ke majbut lena, 
ba vi von numa jekh-jekh 
denaro line. 11 Kana vi line le 
love, line nasul shiba te phenen 
po raj: 12 «Kadal palune numa 
jekh chaso kerdine butyi, haj 
ande jekh lan len amenca, kon 
pale sa du khardam le dyesesko 
pharipe haj tatyipe.« 13 Ba 
voj kado phendas le jekheske 
mashkar lende: »Muro 
vortakona! Chi som tute bi 
chacho: »Haj na ande jekh 
denaro kerdan manca 
foro? 14 Xutyil, so 
tyiro si, haj zha! Me vi 
kadale paluneske kattyi 
kamav te dav, sar tuke. 
15 Haj nashtig kerav 
kodo muresa, so me 
kamav? Dore nasule 
ja khenca dikhes kodo, 
ke me lasho som?

16 Kade avna anda 
palune anglune haj 
anda anglune palune.”

Le dukhardyimasko 

haj le opretrajimasko 

trito profecipe 17 O Jezush 
pala kado opre gelas ando 
Jeruzhalemo. Po drom 
peste akhardas le deshuduje 
sityarden, haj kodo phendas 
lenge: 18 «Aketa, opre zhas 
ando Jeruzhalemo, haj le 
Manusheske Shaves perdal 
dena le angrashajenge haj 
le iskiritorenge. Po meripe 
krisarena les, 19 haj perdal 
dena les le murtikanonge, 
ke avri te prassan les, te 
chunyaren les haj po trushul 
te cirden les, ba po trito dyes 
opretrajisarla.”

Pa rajipe haj pa slugipe 
20 Atunchi le Zebedeusheske 
shavengi dej kothe gelas leste 
peske shavenca kethanes, haj 
tele burdosajlas angla leste, 
te mangel lestar variso. 21 O 
Jezush pushlas latar: „So 
manges mandar?” Kodi kade 
das palpale duma: „Vladisar 
kodo, ke mashkar mure duj 
shave o jekh pe tyo chacho 
o kaver pale pe tyo stungo 
rig te beshel ande tyo them.” 

22 O Jezush kado phendas 
palpale: „Chi zhanen, so 
mangen. Zhanen dore, te pen 
anda taxtaj, anda soste me 
po?” Kodo phendine leske: 
„Zhanasa!” 23 Voj pe kado 
kodo phendas lenge: „Apol 
anda muro taxtaj pena, ba na 
muri butyi si te alosarav, ke 
pe muri chachi rig bake po 
stungo kon te beshel. Kodo 
kodalengo avla, kaske muro 
Dad kerdasles.”

24 Kana le majbut desh 
ashundine kado, zurales 
xolyajline pe duj phral. 25 Ba 
o Jezush peste akhardas len, 
haj kade das duma: „Zhanen 

ke le generaciovonge raja 
krajinpe pel manusha, haj 
zurales bararenpe pe lende. 
26 Ba mashkar tumende 
na kade te avel, barem kon 
mashkar tumende baro 
kamel te avel, 27 te avel 
tumari sluga. 28 Ke chi 
le Manushesko Shavo na 
anda kodo avilas, ke leske 
te slugisaren, barem voj te 
slugij, haj pesko trajo te del 
anda butende parudines.”

Le duje Jerikovicka 

korrengo sastyaripe 
29 Kana avri geline 
anda Jerikovo, bari 
butimata zhalas pala 
leste. 30 Haj aketa, 
kothe beshelas pe 
dromeski rig duj korre. 
Kana ashundine, ke 
o Jezush karing lende 
zhal, oprecipisardine: 
„Zhutisar pe amende, 
Raja, Davidesko 

Shavo!” 31 E butimata pe 
lende vladisardas tena cipin, 
ba von inke majfeder cipinas: 
„Zhutisar pe amende, Raja, 
Davidesko Shavo!” 32 O Jezush 
tordyilas, kothe akhardas len, 
haj kade das duma: „So kamen 
te kerav tumenca?” 33 Kodal 
kodo phendine leske: „Raja! 
Te puterdyon amare jakha.” 
34 Le Jezusheske sunusardyilas 
pe lende lesko ilo haj kaj lenge 
jakha reslas. Ande kodo minuto 
line te dikhen, haj zhanas pala 
leste.

(Boldasles: 
Vesho-Farkas Zoltán)
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SZAKONYI KÁROLY

Ruva Farkas Pál új kötetéről
Hölgyeim és Uraim, Ked-

ves Barátaink!
Az a megtiszteltetés ért, 

hogy a mai délután bevezet�-
je legyek, pontosabban, hogy 
bevezessem Ruva Farkas Pál 
szerz�i estjét, legújabb verses-
kötetének megjelenése alkal-
mával.

Barátunk író, költ�, újságíró, 
szociológus, társadalomkutató. 
Szép sora ez a foglalkozások-
nak, hivatásnak, s annál is in-
kább az, mert Ruva Farkas Pál 
minden tevékenysége jelent�s, 
igazi elismerésre méltó. Olyan 
ember �, aki soha nem adja 
alább a tökéletesnél, legalább 
is, mindig a tökélyre törekszik, 
és el is éri azt.

Akik jelen vannak, azok kö-
zül többen bizonyára ismerik, 
de azért a rend kedvéért hadd 
számoljak be pályafutásáról.

Újkígyóson született 1952-
ben, mégpedig januárban, 
vagyis most, 25-én lesz a szü-
letésnapja. Munkás cigány 
családból származik, édesapja 
kovács volt, édesanyja paraszt-
házaknál vállalt munkát, de ha 
a szükség úgy hozta, koldul-
ni kényszerült. Huszonöten 
voltak testvérek, ma már csak 
heten élnek. Barátunkban ma 
is elevenen él az anya-kép, de 
ahogy � mondta, anyásak vol-
tak valamennyien.

Pokolra kell annak menni, 
aki dudás akar lenni – mond-

hatjuk József  Attilával, és bi-
zony nem árt, ha egy író, egy 
m�vész megszenvedi az életet.

Pali sok mindent csinált, 
m�velt az életében. Medgye-
segyházán járt gimnáziumba, 
volt segédmunkás, hegeszt�, 
a Zrinyi nyomdában laboráns, 
üzletköt�, aztán elvégezte a 
MUOSZ újságíró iskolát. Az 
ELTE bölcsészkarán diplomát 
szerzett szociológiából és szo-
ciálpolitikából, államvizsgázott 
m�vel�déspolitikából, üzemi 
lapoknál dolgozott, szerkeszt� 
és felel�s szerkeszt� volt a RO-
MANO NYEVIPE, az els� cigány 
újságnál, meg az Él� Szónál, 
ismeri a cigány nyelvjárásokat, 
de részt vett a közéletben, il-
letve a politikában, már ami a 
cigányság ügyeire vonatkozott. 
Kuratóriumi tagságot vállalt a 
Magyar Televíziónál meg a 
Duna Televíziónál, ahogy a 

Magyar Rádiónál is, csaknem 
felsorolhatatlan, mennyi funk-
ciót vállalt, megalapította az 
országos Roma Magyar Köz-
biztonsági és B�nmegel�zési 
Polgár�r Egyesületet, elnöke 
a Roma Lovagok Világszövet-
ségének, a Cigány Írószövet-
ségnek, s minthogy Taksony-
ban él, hát a taksonyi cigány 
kisebbségi önkormányzatnak 
elnökhelyettese.

Nem tudom, követték- a fel-
sorolást, pedig nem is mond-
tam el mindent.

De a legfontosabbat most 
mondom: Ruva Farkas Pál ki-
t�n� író és költ�, és voltakép-
pen ezért vagyunk most itt.

Amikor pár évvel ezel�tt ol-
vastam nagyszer� munkáját a 
Gipsy passiót, leny�gözött írói 
világa, életismerete, a cigány-
ság életét bemutató �szintesé-
ge, mondhatnám kitárulkozá-
sa. Akkoriban azt mondtam, 
ezt a könyvet mindenkinek 
meg kell ismernie, hogy elmúl-
jon a társadalomból az az ér-
tetlenség, amivel a cigányságot 
szemlélik.

Ruva Pál ismeri népét, is-
meri törvényeit, etikáját, isme-
ri szenvedéseit, hiszen megélte 
valamennyit. Elementáris er�-
vel tudja ábrázolni prózai m�-
vében.

Els� verskötete 1987-ben 
jelent meg a Magvet�nél, AGA-
VE címmel már azt az érettsé-
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get mutatta, ami aztán további 
verseiben egyre jobban kitelje-
sedett. Nagyszer� atmoszféra 
teremt� képesség, a sz�rrealiz-
mus és a valóság színes keve-
redése; a merész asszociációk 
azután is jellemezték és jel-
lemzik költészetét. Egyre b�-
vül� munkásságában jelen-
t�s helyet kapnak az esszék 
meg a prózai írások, a m�-
fordítások. Cigány nyelvre 
ültette át Faludy György 
Börtönverseit, az Újszö-
vetséget, Dickens Krisztus 
élete cím� kis munkáját, 
de én ma itt a költészetér�l 
szeretnék beszélni.

Kötetei: az említett Aga-
ve után a Ruvataurusz, a 
Vasvirágok nyílása és most 
a negyedik, a Zen Zug ölelik 
fel eddigi verseit.

Nem ír hagyományosan rí-
mes formákban. Azt tartja, 
hogy Pet�fi és Arany, Ady és 
József  Attila, Nagy László és 
más magyar költ�k – de talán 
visszamen�leg még Balassit is 
említi, olyan nagyszer� verse-
ket írtak különböz� rímes for-
mákban, hogy azokkal méltat-
lan lenne versengeni. De nem 
is kell. Ruva Pál költészete más. 
Titokzatosabb. Az Istent�l 
való. Amikor verset ír, az isteni 
láng lebeg felette. Emlékezzünk 
a pünkösdi apostolokra, akiket 
megszállt a Szentlélek, és egy-
szerre csak nyelveken kezdtek 
szólni, olyanokon, amelyeket 
addig nem is tudtak, de hirdet-
ték százféle nyelven az Igét.

Ilyen a költ�. Nem tudja, 
honnan is ismeri a szavakat, 
a mondatokat, amelyek felto-

lulnak valamely érzelem kap-
csán. Régi telek, fájdalmak, az 
anya-hiány, egy nap, amikor az 
apa el�veszi kabátja bels� zse-
béb�l a Bibliát, vagy csak egy 
virág, egy n� teste, bármi, ami 
megpendíti a hangokat. És 
szól a vers.

Ilyenek a legutóbbi kötet ver-
sei. Varázslatosak. Ebben a köl-
tészetben ezer évek büszkesége 
és fájdalma, gyönyör�séges élet 
szeretete, fennmaradási vágya 
és ereje, a cigányság titokzatos 
mélység� sorsa kél szárnyra.

Verseinek ritmusát, lükteté-
sét izgalmassá, zeneivé teszi a 
sorok közé sz�tt cigány nyelvi 
mondatok. Nincsenek lefordít-
va lábjegyzetben sem, ott él-
nek a magyar szövegben, de ha 
nem értjük is pontosan, mit je-
lentenek, a kontextus mégis su-
gall valami megértést. Olyanok 
ezek a versek, mint heged�szó 
a vándorlás tábortüzei mellett, 
mint a putrik mélyér�l hangzó 
gyereksírás és férfidörmögés, 
valóság és fantázia álomszer�-
ség és robbanó indulat…

Az �sök tisztelete, az utó-
dok féltése, a Mamára emlé-

kezés szívbe markoló sorai, 
a szerelem és a család szere-
tete, a zug biztonságába való 
visszavágyódás, és megint és 
mindig a Mama hiánya, siratá-
sa, az apa emléke idéz�dik fel 
nosztalgiával.

Ahogy a Gipsy passió no-
velláit olvasva a mélyr�l tá-
madt indulatok, a vérbosz-
szú, a vad szerelmi mámor 
történetei Marquez prózá-
ját, úgy most olykor Frederi-
co Garcia Lorca démonjait, 
a balladisztikus szenvedélyt 
juttatták eszembe ezek a 
versek. De nem valamiféle 
áthallásról beszélek. Nem. 
A cigány sors mély bugyrai-
ból törnek fel hasonló indu-
latok. Szépségek. Gazdag-

ságok. Nagy kincs van Ruva 
Pál kezében, s � gazdálkodik is 
ezzel a kinccsel.

Közgondolkodóként a ci-
gányság sorsa érdekli. Azt vall-
ja hogy a cigányságnak meg 
kell találnia helyét ebben az or-
szágban. Nem nyugszik bele, 
hogy a hátrányos helyzet�ek 
csoportjához sorolták népét. 
Legyen a cigányság alkotó, 
jogkövet� a társadalomban. 
És akkor büszkén vállalhatja 
kultúráját, identitását, nyelvét. 
És nem lesz kitaszított. Ruva 
Pál sokat tesz ezért. Közrem�-
ködéseivel, irodalmával.

Most 57 éves! Még sok szép 
feladat vár rá, és még sok szép 
feladatot fog elvégezni.

(Elhangzott a kötet bemutató-
ján ,,2009. január 19-én, az Író-
szövetség székházában)

Ruva Farkas Pál 
Heged�s D. Géza színm�vésszel
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IFJ. SUKI ANDRÁS

Az ifjú rajkók 
a világ színpadain is muzsikálnak

A Talentum Zenem�vésze-
ti Szakiskola* ifjúsági zenekara 
kapta a különdíjat a Ferencsik 
János emlékre rendezett VII. Or-
szágos Zenekari Versenyen, mely-
nek – a klasszikuszene szentélye 
– a Zeneakadémia adott otthont 
2009. január végén. A zs�ri neves 
zenem�vészekb�l állt össze elnöke 
Lendvay Kamilló zeneszerz� volt.

A zenekar prímásai Salasovics 
Norbert és Danyi Richárd voltak. 
Kiemelked� hangszeres produkció-
jukért pedig még plusz különdíjban 
részesült a zenekar kísér� szekci-
ója: Kállai János (cimbalom), Vi-
dák István (b�g�), Salasovics Imre 
(brács). A zenekar felkészít� ta-
nára Suki András (prímás), aki 
egyben az iskola zenetagozatának 
vezet�je és a 100 Tagú Cigányzene-
kar koncertmestere.

A versenyen elért eredmény 
az elmúlt id�szak megfeszí-
tett munkájának gyümölcse, 
annak ellenére, hogy még né-
hány hónappal ezel�tt az isko-
lát az anyagi helyzetéb�l adó-
dó bezárás fenyegette. Mára 
azonban ezek a problémák 
többé-kevésbé megoldódni 
látszódnak és a tanárok kitar-
tásának és szakmai tudásának 
köszönhet�en a növendékek 

egymás után nyerik az orszá-
gos versenyeket.

Az Ifjúsági Rajkózenekar 
néven is emlegetett jelenleg 
20 tagú banda a cigánymuzsi-
kát az éttermek sz�kös szín-
padairól a világ pódiumaira 
emeli nemcsak itthon, hanem 
földrészünk számos pontján 
is. A zenekar legutóbbi francia 
koncertkörútja után a prágai 
Zeneakadémián koncertezett, 
ahol a már megszokott kitör� 
lelkesedéssel fogadta �ket a 
közönség.

A Talentum M�vészeti 
Szakiskola az egyetlen olyan 
hely, ahol jelenleg a kis rajkók 
intézményesített kereteken be-
lül tanulhatják meg a cigány-
zenészek széleskör� reperto-

árját, valamint a leny�göz� 
el�adásmódot, ami méltán 
tette népszer�vé �ket a világ-
ban. Az iskola 1990-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy azok 
a roma származású gyerekek, 
akik a cigányzenét a génjeik-
ben hordozzák, minél maga-
sabb szinten tudják elsajátítani 
ezt a m�fajt és igazi, sokoldalú 
m�vészekké váljanak. Azon-
ban a Rajkózenekar (1952-) adta 
az alapot és lehet�séget, hogy 
a Talentum M�vészeti Isko-
la és ezzel maga a cigányzene 
bekerüljön Magyarországon a 
szakközép- és szakiskolai kép-
zésbe. Ezzel egyedüliként az 
országban – és az egész régi-
óban –, közép vagy fels�fokú 
szakképesítést adhat ki.

A mai cigányzenész társa-
dalomnak, mely egyre kisebb 
lélekszámban gyakorolja saját 
zenéjét, egy mindenkori után-
pótlást biztosít jelenleg, mint 
ahogy a régi id�kben is. Rá-
adásul az iskola nem csak ci-
gányzenére tanítja gyerekeit, 
de sokoldalú zenésszé neve-
li �ket többek között a klasz-
szikus zenén, a tánczenén és 
szalonzenén keresztül is. Ez 
különböz� lehet�ségeket biz-
tosít a fiatal cigányzenészek 

* Talentum Kisebbségi Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény, Táncm�vészeti és Zenem�vészeti Szakképz� Isko-
la és Kollégium

ifj. Suki András zongoram�vész
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számára, mert ha a sors úgy 
hozza, akkor be tudnak ülni 
akár egy szalonzenekarba 
vagy tánczenekarba is, hogy 
a megélhetésüket biztosítani 
tudják. A határon túl él� ma-
gyar anyanyelv� cigány szár-
mazású fiatalok is csak ebben 
az iskolában tudják elsajátítani 
saját zenei hagyományaikat. 
Kárpátaljáról, Szlovákiából és 
Erdélyb�l jelenleg is több nö-
vendéke van az iskolának. Így 
ez a világon egyedülálló intéz-
mény nemcsak a cigányzene, 
hanem a magyar kultúra egyik 
utolsó bástyája is.

A profi Rajkózenekar fiatal 
cigánymuzsikusok együttese, 
ami már 1952 óta m�ködik fo-
lyamatosan. A zenekar az ál-
landó megújulás, fiatalság és a 
tehetség jelképe. Tagjai az év-

százados hír� cigányzenész-di-
nasztiák �si zenei tehetségét és 
hagyományait �rzik.

El�adásaikon – a m�sor 
jellegét�l függ�en – egyaránt 
hallhatók a cigányzene, a nép-
zene, az operett és a klasszi-
kus zeneirodalom legsikere-
sebb m�vei. Részben ennek a 
színes egyedi repertoárnak is 
köszönheti sikereit világszer-

te a Rajkózenekar. Az utóbbi 
évtizedek híres cigányzenészei 
többnyire mind ebben a m�-
helyben nevelkedtek és kezd-
ték pályafutásukat Farkas Gyu-
la (1921-1990) irányítása alatt, 
mint például a Talentum jelen-
legi zenei vezet�je Suki And-
rás prímás is.

Csak remélni tudjuk, hogy 
napjaink nehézségei ellenére 
a Talentum M�vészeti Szakis-
kola még hosszú id�n át fenn-
marad, és lehet�séget bizto-
sít a tehetséges roma fiatalok 
számára, hogy a bennük rejl� 
�ser�t a zenéjükön keresztül 
felszínre hozzák, és muzsiká-
jukkal meghódítsák közönsé-
gük szívét.

Büszkék vagyunk rátok 
fiúk!

Suki András prímás
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BUDAI SÁNDOR

A cigányok misztériumai
(részlet)

…Ahhoz, hogy valakinek a 
viselkedését megértsük a leg-
célravezet�bb, ha megpróbá-
lunk az � fejével gondolkodni.

A helyébe kell képzelni ma-
gunkat!

Ez elég jó technika arra, 
hogy esetleg megértsük a mi-
érteket. Mit miért tesz? Miért 
viselkedik úgy, ahogy viselke-
dik? Ez a kis technika, ha oda 
figyelünk, már más reakciókat 
fog eredményezni a részünk-
r�l. Ez az út eleje! A megisme-
résé!

Közben egy ismeretlen köl-
t� pár sora jut eszembe.

„A tavaszi szélben vadul 
hullámzik a táj.

�si énekeket dalol egy szép 
cigánylány.

Vállát simogatja hosszú, fe-
kete haja.

B� a szoknyája, ábrándozni 
lehet rajta.

A méla, keserg� bú, vagy 
talán a vad düh?

Bármely, ha ezen keresztül 
ismerem meg �t!

Megismerni?
Talán!
Lehet, hogy sosem fogom,
De adja az ég, legyen rá sok 

éjjelem, s nappalom!”
A megismerés sajátossága, 

hogy el�ször dönteni kell. Dön-
teni kell arról, hogy akarom-e? 

Ez azért fontos, mert így fog 
el�jele lenni az egésznek. Itt 
d�l el, hogy negatív vagy pozi-
tív fog lenni. Valójában a hoz-
záállásom lesz az el�jel.

Negatív:

Az els� szó után már a hi-
bát, a rosszat fogod keresni! 
Arra törekedsz, hogy minél 
rosszabb képet tudjál festeni 
az egészr�l! Támadó vagy! Hi-
bát nehezen találsz? Hát meg-
magyarázod, és úgy fested a 
rossz képet. Te már a találko-
zásod el�tt tudtad, milyen lesz 
a kép?! Te már el�re tudtad!

Persze lehet, hogy már el�re 
meg is mondtad! Igen! Jó em-
berismer� vagy! Igen! A fától 
nem látod az erd�t! A negatív 
hozzáállásod soha nem fogja 
a rejtet dolgokat megmutatni, 

mert nem akarod látni. Te már 
a találkozásotok el�tt meg-
mondtad!

Próbáld ki – legalább egy-
szer –, hogy nem negatívan 
állsz hozzá! Tegyél egy próbát! 
Vajon mit fogsz veszteni? Már 
te is tudod a választ. Semmit 
nem fogsz veszteni. S�t! Csak 
nyerhetsz!

Pozitív:

Próbálj megért� lenni! Pró-
bálj befogadó lenni! A szeretet 
vezessen! Ezzel a hozzáállással 
a jót kezdet keresni. Az egyén-
ben a gyermekit fogod látni. 
Csend és nyugalom legyen a 
lelkedben. Harmónia.

Keresd a jót! Hamar fel-
tárulkozik egy új ajtó. Ez az 
együttérzés ajtaja. Ez a szere-
tet egyik legmagasabb formája. 
Másként fogsz látni mindent 
és mindenkit, ha ez az ajtó ki-
nyílik. A mindennapokban ott 
van mind a két el�jel. Minden 
pillanatban meg fogod találni. 
Van még egy lehet�ség! F�leg, 
ha nem magadon akarod kez-
deni a megfigyelést. Kezdj má-
sokon. Figyeld meg a környe-
zetedet és az ott él�ket. Csak 
ne min�síts!

Te csak megfigyel� vagy. 
Pontosan úgy, mint a moziban. 
Csak figyelj! Nem te játszod a 
szerepet!
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Csak figyelj! Hamarosan 
valami meg fog érinteni és utá-
na hirtelen, mint a villám be-
vágódik a pillanatnyi megvilá-
gosodás, a felismerés. Rájöttél 
a megismerés csodálatos ízé-
re. Ez már azt fogja eredmé-
nyezni, hogy másként fogjuk 
a dolgokat látni. Sok emberi 
kapcsolat, azért megy tönkre, 
mert el�re eldöntjük – a hoz-
zá állásunkkal – hogy milyen 
legyen. Viszont így a lehet�sé-
gét is elvágjuk annak, hogy a 
másikat megismerjük. Csodás 
dolgoktól fosztjuk meg saját 
magunkat.

Ezeket az élményeket csak 
a megismerés útján fogjuk lát-
ni.

Mindenki egy „egyéniség”. 
Ez az élet nagy felfedez�útja. 
Hát induljunk neki az útnak. 
De ehhez bátornak kell len-
ni! Eltökéltnek kell lenni az 
új megismerése iránt. Lehet, 
hogy néha le kell mondani dol-
gokról. Viszont már az elején 
rá fog jönni mindenki, hogy 
megéri. Egy kérdés merül fel 
csak. mit veszítünk az egész-
szel? A válasz ugyanaz, mint 
az el�z�ekben. Semmit!

Történt egyszer, nagyon 

régen:

A kanizsai pasa a börtönébe 
vetett egy ifjú parasztlegényt, 
mert ellen szegült a janicsár-
jainak, amikor azok a meglév� 
termést akarták elhozni. El-
rettentésként kidobolták a te-
lepülés összes utcájában, hogy 
három nap múlva lefejezik a 
f�téren. A második nap dél-
utánján jelentette a börtön�r, 
hogy a magyar rab nem eszik 

egy falatot sem. Csak ül bús-
komoran és a rácsos ablakon 
keresztül folyamatosan az eget 
nézi.

A pasa így gondolkodott.
– Na, kemény magyar legé-

nyek! A janicsárjaimnak ellen 
tudtok állni, de a biztos halál 
el�tt már a félelem lesz az úr? 
Nem a bátorság?

Hozzátok elém azt az ifjút!

Parancsolta, mert t�le akar-
ta hallani, hogy miért nem 
eszik és a gondolatai helyessé-
gét így akarta meger�síteni.

Mikor el�tte térdelt az ifjú 
így kérdezte.

– Miért nem használod ki 
ezt a rövid id�t, miért nem 
eszel?

Ha �szintén válaszolsz, 
kapsz egy esélyt t�lem!

– Nagyságos pasa!
A boldogság miatt nem 

eszem, mert eszembe sem jut, 
hogy éhes vagyok.

– Micsoda badarság! – ger-
jedt haragra a pasa.

– Bocsásd meg nékem, de 
�szintén kérdeztél és én �szin-
tén válaszoltam.

A szél csodálatos égi han-
gokon énekl� felh�ket fúj el 
az ablakom el�tt.

– Te meghibbantál, te le-
gény!

Bolondot akarsz bel�lem 
csinálni? – förmedt rá a pasa.

– Nem uram!
Kérlek, vigyetek vissza és 

hallgasd meg te is!
– Hát legyen, de, ha nem 

úgy lesz, ott helyben leüttetem 
a fejed.

Megálltak az ablak el�tt és 
fülelni kezdtek. Egy kis id� 
múlva, tényleg lehetett valami 
énekszer�t hallani. Közelebb 
mentek az ablakhoz.

– Csak nézd a felh�ket, utá-
na csukd be a szemed és hall-
gasd, jó uram!

Ahogy a legény mondta, 
hát így tett mindenki. A pasa, 
a börtön�r, a janicsárok és a 
legény. Együtt hallgatták azt a 
csodálatos hangot.

Akaratlanul megszólalt egy 
janicsár.

– E-Ez varázslat.
– Badarság. – szólalt meg a 

pasa. – Induljunk a hang után!
Elindultak.
Ahogy a várkapun kiléptek 

és a várfalnak a börtön fel�li 
részéhez értek, ott megálltak. 
Elkezdtek figyelni, úgy ahogy 
a legény tanította velük. Az 
ének most már kicsit hango-
sabb volt, így elindultak a hang 
irányába. Egy kis id� múlva 
még hangosabban és tisztáb-
ban hallották. Nemsokára egy 
fiatal cigánylányt pillantottak 

F. Tóth Zsuzsa rajzai



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT22

meg, amint a fák között virá-
gokat gy�jt és énekel.

A pasa felemelte a kezét és 
megálljt mutatott.

Percekig hallgatták az éne-
ket. Nagyon megindító és 
szívhez szóló volt.

Cigány nyelven énekelt a 
lány.

– Dzselem, dzselem lungo-
ne dromencá……

Megyek, megyek hosszú 
útra……

A pasa láthatóan nagyon 
elgondolkodott. Egy kis id� 
múlva, � maga indult el a lány 
felé.

Mikor oda ért, így szólt 
hozzá.

– Gyönyör�en énekelsz. 
Hangod olyan, mint a felh�-
kön sétáló angyalok hangja.

Még a halottakat is feltá-
masztja, életre kelti.

– Bár feltámasztaná! – szólt 
a lány és könnycseppek jelen-
tek meg a szeme sarkában.

– Hogy hívnak, mi a ne-
ved?

– Shukár a nevem. Csak 
ennyi, Shukár.

– Ez mit jelent, hogy Shu-
kár?

– Csak annyit, hogy szép.
– Valóban. Olyan vagy, 

mint a neved, Shukár.
De tudd meg, igazat mond-

tam – szólt a pasa újra – ma 
egy halottat keltettél életre a 
gyönyör� énekeddel.

Bólintott és elköszöntek a 
lánytól, hogy visszamenjenek 
a várbörtönbe.

Mikor megérkeztek így 
szólt a pasa a legényhez.

– A mai napot sose fe-
lejtsd el! Ma újraszülettél! Azt 
mondtam néked „ha �szintén 
válaszolsz, kapsz egy esélyt t�-
lem”. �szinte voltál, megbizo-
nyosodtam róla! Megtarthatod 
az életedet. Nemcsak azért is, 
mert igazat mondtál, hanem 
azért is, mert megtanítottál 
valamire. Arra, hogy ne csak 
nézzen az ember, hanem lás-
son is. Nem minden az, ami-
nek látszik, és nem minden 
látszik annak, ami valójában.

Ez a rövid történet a bátor-
ságról szól. A pasa bátorságá-
ról, amiért az ismeretlent meg 
akarta ismerni. A megismerés-
r�l. Volt veszíteni valója? Sem-
mi!

Weöres Sándor

Te e luma chivikly tavlas
(Ha a világ rigó lenne)

Te e luma chirikly tavlas,
Ande muri kretinca voj flujevila,
Vidyese vi ratyi shukares gilyabelas
Te e luma chirikly tavlas.
Chachikanes e luma te chirikly tavlas
Chi reselas anda muri kretinca
Man kretinca kathar tavlas
Te e luma chirikly tavlas.

Köszöntjük a költészet napját!
2009
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Simon István

Mirza
(Mirza)

Sar lesko angluno kharlas les
Vi ame feri kode phenasas: Mirza
Chi zhanglom so phenel e vorba,
So andas o khuroro
Kana pa foro andam les 
Muro dad amenge sikadas les.
Mirza, Mirza…
So shaj phenel sar muri mami khareles.
Ci kamlas pacha lesa
Le leste mukhlas:
„Xal les e pustija, kadi dili vorba!”
kade khardas vi voj e khurores.
Kas ande phalja sas kheroro
Kathe beshelas o khuroro.
Dyese kheleles pe bares
E khanyanca pe avlina.
Hirmitijus, xuttyelas, nashelas
Nashlas palaj bungara.
La mamija dikhelas kana kasht ingrelas,
Ande pitara zhalas pala la
Sar dikhlas les opre cipijas
„jaj, de darudan ma!” Mirza
malavelas pe leski bangi korr
gugle matonca kharlas les.
Kurke, ande khangeri sar zhalas
O khuroro pala la sityardas
Andaj bar papriki te anlas,
Pala late e Mirza xuttyelas
Pe malya maskar e burra
Kade andas lossh mura mamija
Lossh, voja palakodi kaj jek mizmerako xaben
Kade das duma muro dad: biknav les.
But o potyinipe, lokhes ande murmunci ingrel ma,
Haj po jivend vi khera trubun.
Beshlas mutes o daramno chalado
Sakon tele shutas pesko rojoro.
Haj kasko anav vi kathe asshel,
Ingerde o khurores
Perdal dikhlas pe kapuva
Kade dikhlas les muri mami
Haj lokhes phendas, rovindes,
Saj majshukar vorba pejphuv:
Mirza, Mirza.

Ady Endre

Muro rojipe
(Az én sírásóm)

Kas me rojarav, kodo te na rovel
Haj kon prahol, kodo gropa te na hunavel
Me som le murmuncengo kraj
Haj sakaj resel muro rojipe

Kana me rovav vi e bari luma rovel,
Nachipe, chorripe, pharo dyi, armaja.
Zhuvindikanes ashundyol
Kana me cipij dukhades

Kas kamav, kodolake asva,
Dukha zhanav te dav unzhule
Vi ando meripe shukar avla
Kas me rovlyarav.

Kosztolányi Dezs�

Kon zhanel?
(Ki tudja?)

Kon zhanel?… ci akanak sagda
Kade dicholpe, sar jek iskiripe
Muro rajindo, milayeski ratyi,
Muro asloslo sano.

Kasavoj sar jek rupuno suno,
Sidlo ternes perel ando meripe,
Chi akanak chi zhanav
Rado terno me somas?
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DR. DÁNYI LÁSZLÓ

Azokért élünk, akiket szeretünk
Irodalmi est a 60 éves Rostás-Farkas György 

tiszteletére

Zsúfolásig megtelt február 27-én, péntek 
este a budapesti Apáczai Kiadó József  körút 
63. szám alatti színházterme – cigányokkal és 
magyarokkal. Jó volt látni, érezni ebben a vér-
zivataros jelenben a békességet, a szeretetet. 
Mert ilyen is van.

1949. február 28-án született a Békés me-
gyei Újkígyóson nagyon szegény, sokgyerme-
kes oláh cigány családban Rostás-Farkas György 
József  Attila-díjas költ�, író, újságíró, a Cigány 
Tudományos és M�vészeti Társaság és a MÚ-
OSZ Cigány Újságírók Szakosztályának elnöke, 
a Kethano Drom (Közös Út) roma magazin f�-
szerkeszt�je. Ünnepl�be öltözött a szíve a tisz-
teletére rendezett zenés irodalmi esten. Dunai 
Mónika önkormányzati képvisel�, kulturális ta-
nácsnok (Rákosmente) vezette le a születésnapi 
m�sort, els�ként az ünnepelt szólt.

– Csak azt tudjuk megbecsülni, amink van, 
de azt meg kell becsülni! Akikr�l beszélünk, 
azok nem halnak meg. Szólnom kell a nagy 
el�dökr�l. Fodor Andrásról, Illyés Gyuláról, Nagy 
Lászlóról, Karinthy Ferencr�l, Bessenyei Ferencr�l, 
Heged�s Gézáról, Fejt� Ferencr�l, Mezei Andrásról, 
Siklósi Norbertr�l, Orsós Jakabról, Lakatos Meny-
hértr�l, Farkas Kálmánról, Péli Tamásról, Bari Ká-

rolyról, Gyurkovics Tiborról. Gyurkovics szeretett 
testvéremr�l, a nagy sorstól szenved� cigányok 
nagy barátjáról, aki szerette a cigányokat, és azt 
mondta: „Nincs másság, csak milyenség van.” Fent-
r�l néz le ránk. Most már az örökség és a fele-
l�sség súlyát kell hordanom, de ezen a szakrális 
helyen mindig érzem a fel�letek sugárzó sze-
retetet. S a sírás minden nyelven érthet�. Soha 
nem voltunk és leszünk a magyarok ellenségei 
ebben a homloknyi hazában. Téved az, aki azt 
hiszi, hogy a cigányokat össze lehet ugraszta-
ni a magyarokkal. Nem fog sikerülni. Aki itt 
van ezen az ünnepen, az mind az én testvérem. 
Köszönöm, hogy dr. Lévai Anikó, Bencsik Gá-
bor és Fretyán István is eljött. Belülr�l emelem 
meg a kalapomat el�ttük. A levelet küldött dr. 
Szabad György akadémikus igazoltan van távol.
 Duray Miklós szlovákiai magyar író, parlamenti 
képvisel� és Kállai Katalin romaügyi miniszte-
ri biztos személyesen, T�kés László nagyváradi 
református püspök, európai parlamenti képvi-
sel� levélben méltatta a többségi társadalom és 
a cigány etnikai kisebbség közötti �szinte pár-
beszéd, megértés elmélyüléséért sokat tett és 
tev� Rostás-Farkas György hídépít� munkássá-
gát, aki lefordította lovári nyelvre a Sorstalansá-
got. Egykori, medgyesegyházi általános iskolai 
osztályf�nöke, Marosvölgyi Károly is elzarándo-
kolt Békéscsabáról, hogy méltassa messzire 
jutott tanítványát. A gyermekeinek annak ide-
jén Rostás-Farkas-meséket felolvasott oktatási 
ombudsman, dr. Aáry-Tamás Lajos nem kis de-
rültséget keltve azzal a feltétellel adta kölcsön-
be a költ�nek egy volt cigány osztálytársától a 
kinevezésekor kapott aranytollát, hogy 39 év 
múlva, 99 éves korában csendes borozgatás 
közben majd visszakéri t�le. A roma szakkollé-
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gium diákjainak nevében Kamarás István polito-
lógus mondott meghatottan hálás köszönetet 
a szeretett mesternek, tanítónak lelkiismeretes 
istápolásukért. Esztergályos Jen�, a házigazda 
könyvkiadó – gróf  Teleki Pál miniszterelnök 
nyomán a magyar nép sokféleségére utaló – 
igazgatója az ezeréves Magyarországról, gróf  
Széchenyi Istvánról és a Hunyadiak dics�ségé-
r�l szóló gyönyör� könyvekkel és tokaji bor-
ral lepte meg. S idézte a legnagyobb magyart: 
„Azokért élünk, akiket szeretünk. Azokért, akik 
igaznak tartanak. A jöv�nek élünk, a szépért s jó-
ért, amit tehetünk.” Gergely Dezs� római katoli-
kus teológus áldotta meg a cigány és a magyar 
zászlót.

A vészt�i származású József  Attila-díjas 
cigány íróhoz, szociológushoz, Lakatos Meny-
hérthez hasonlóan a Viharsarokból indult köl-
t� verseit, gondolatait Béres Ilona és Bánffy 

György Kossuth-díjas színm�vészek adták visz-
sza mély átérzéssel, Kathy Horváth Lajos Me-
nuhin-díjas heged�m�vész zenélt, Finta Arina 
és Rupa Ilona énekelt, Szecs� Kovács Zoltán tánc-
m�vész roma táncegyüttese ropta a táncot.
 – Nem elég, hogy cigány vagyok, még köl-
t� is – hangoztatta a gyermeki játékosságát 
mindmáig meg�rzött, els� versét Újkígyóson 
az éhezésér�l írt ünnepelt, sokak RFGY-je –, 
de ha tízszer születhetnék meg, akkor is cigány 
szeretnék lenni. Se cigány, se magyar voltomról 
nem vagyok hajlandó lemondani.

„Az igaz költ� Istennek evilági papja, és Ros-
tás-Farkas György Istennek felkent szolgája. Legyen 
ez az ünnepi alkalom er�gy�jtés a további küzdelmek-
hez.”, üzente a püspök a Partiumból az Indiától 
hazáig cím� irodalmi m�sor résztvev�inek.

(Forrás: www.muosz.hu)

Kedves Barátom!

Őszinte szeretettel és rokonérzésekkel küldi születésed év-

fordulóján legjobb kívánságait a barátnak és szellemi társ-

nak az, aki tudja, hogy folytatni fogod nehéz küzdelmedet 

a felemelkedésért tehetségeddel, tudásoddal és igényessé-

geddel a nehéz körülmények között is.

   Családoddal együtt köszönt:

Szabad György

Bp. 2009. február 21.
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Indiától hazáig
Születésnapi irodalmi est
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Pillanatképek 
a medgyesegyházai író-olvasó találkozóról
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ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

Találkozás 50 év után
Marosvölgyi Károly, a legendás osztályfőnök

Elérkezett a várva várt pil-
lanat, amikor 50 év után újra 
találkozhattam legendás osz-
tályf�nökömmel, a mindig 
példaképemnek tekintett a 
sportemberrel, Marosvölgyi 
Károllyal.

A történet el�zményei Bé-
kés megyébe, a „Viharsarok-
ba” egy pici falucskába, Med-
gyesegyházára nyúlnak vissza. 
Akkoriban az egész osztály, 
s�t az egész iskola leánytanu-
lói szerelmesek voltak Maros-
völgyi tanár úrba.

Az eleganciát, el�kel�sé-
get, amit megtestesített, csak 
a hollywoodi filmekb�l is-
merhettük akkoriban. Azóta 
is, ha itthon és külföldön egy 
gyönyör� cip�t látok, egykori 
osztályf�nököm jut eszem-
be. Senkinek nem volt olyan 
ragyogó cip�je, olyat csak � 
viselt! Az egész ember „jelen-
ség” volt. Hálás vagyok a sors-
nak, a gondviselésnek, hogy 
tanítványa lehettem.

A második szül�falum-
nak tekintett Medgyesegyhá-
za polgármestere nemrégiben 
meghívott egy író-olvasó ta-
láljkozóra, ahová eljöttek a te-
lepülés, a megye képvisel�i, a 
környékbeli polgármesterek, a 
volt tanáraim, köztük Maros-
völgyi Károly is.

Több évtized telt el azóta, 
hogy utoljára találkoztunk, de 
most úgy t�nt, mintha csak teg-
nap váltunk volna el. Varázslat 
történt, utazás az id�ben! Els� 

perct�l kezdve küszködnöm 
kellett a könnyeimmel.

Azt vallom, hogy a gyer-
mekkorban, a diákévek alatt 
történt események az egész 
életünket meghatározzák, 
irányt mutatnak az ember éle-
te végéig. Nem lehet véletlen, 
az emberi sorsok sem véletlen-
ségb�l keresztez�dnek. Újra 
találkozhattam azokkal, akik 
meghatározták egész életemet, 
pályafutásomat; Lázár Imréné, 
Mészáros Ilivel, Marosvölgyi 
Károllyal és Rácz tanár úrral.

Akinek ilyen tanárai voltak, 
vannak, az csak sikeres em-
ber lehet. Mindig odafigyeltek 
rám, biztattak és figyelemmel 
kísérték a sorsomat. �k voltak 
a példaképeim, ezért köteles-
ségem volt jól teljesíteni. Öre-
ged�n, �szül�n már bevallha-
tom, hogy mindig szerettem 
volna Marosvölgyi tanár úrra 
hasonlítani.

Ha már a példaképekr�l és 
a tánorokról van szó meg kell 
említenem Újváry Zoltán pro-
fesszor urat Debrecenb�l, Vo-
igt Vilmos tanár urat a buda-
pesti folklór tanszékr�l, Szabad 
György tanár urat és még so-
rolhatnám tovább Karsai Ervi-
nen keresztül Fodor Andrásig.

Jó tanáraim voltak �k, az 
id�k folyamán mestereim, 
majd barátaim lettek. Köszö-
nöm a sorsnak!

Hogy necsak a tanáraimat 
emlegessem, az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy eljöttek 

mind, a régi barátok és osz-
tálytársak is. Köztük Pozsár 
József, aki még mindig Békés-
csabán él, vagy Domokos dok-
tor, �t is mindig boldogan és 
büszkén szoktam emlegetni. 
Pistát azóta Szegedre sodorta 
az élet, s ott a város nagytekin-
tély� f�orvosa.

Azok a régi szép id�k, ami-
re mindig jóérzéssel és hálával 
gondolok vissza.

Most, hogy ismét találkoz-
tunk Pozsár Jóska megkérdez-
te, miért nem vagyok rajta az 
osztálytablón. Hát elmondtam 
neki a történetet.

1964-et írtunk, s elérkezett 
az évvégi tabló elkészítésének 
ideje. Nekem nem volt meg-
felel� ruhám, amiben megje-
lenhettem volna ezen a fontos 
eseményen. Kölcsön kellett 
kérnem egy sötét öltönyt, hogy 
ne lógjak ki nagyon a sorból. 
Zárójelben jegyzem meg, azóta 
vált legnagyobb ellenségemmé 
az id�, mert mire így kiöltöz-
ve megérkeztem, legnagyobb 
bánatomra már befejez�dött 
a fényképezés. Azóta sem tu-
dom megmutatni az unokáim-
nak, milyen is voltam kisdiák 
koromban.

De most ismét találkozhat-
tunk, s a bennem él� emlékek 
elevenebbek és színesebbek 
minden fotónál. Beleépültek 
az életembe, sorsom meghatá-
rozó elemeivé váltak. Nélkülük 
ma nem az lennék, akivé Isten 
kegyelméb�l válhattam.
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Áprily Lajos

Shil si ma
(Fázom)

Shil si ma. Sostar te na phenav, manushale?
Vi muro ilo zhikaj muro dyi izdral.
Le jivendesko tunyarikosko shalin peles pashjol
Haj jek glaso ashundyol feri: Korrorro…
Tnaj jokhar darajlas jek suno
Nasul zhalipesko manush kerdyol, shordo suno
Le jek hajovo tordyavav sar jek pogano
Bare jiva sidyaren pe mande

Farkas Pál

Angla muro 
rakhadyimasko dyes
(Születésnapom el�tt)

Muri dej tusa dikhlom suno
Aratyi
Ande parne gada sanas
Kaj amaro cino kher ando kigyos
Pasha mesalya beshlan
Assajlan pe mande
Kaver dyes
Shukar sas e vrama
Ingerdan mandar
E nasulimata
Baxtalo somas
Kaj pale dikhlom tut.

Áprily Lajos

Muri chuda
(Az én csodám)

Kamos te kerdyuvav Del zhikaj jek dyes
Te na zhikaj jek dyes, zhikaj jek minuto.

Feri kattyi, zhikaj mure vas kattyi sikavel
Ushtyopre andamilno, zha pale peles.

Tele los pa tyo kolyin o pharipe
So andaamari chorri vrama petute pelas.

Tye cimplyi xutyilos
Haj anda tye jakha nashadyuvos.

Te zhannas le gindura taj le vatri
Nashenas dulmutane choxanya.

Mudaros tyo pharipe
Ando milno tyo duhexesko zalipe.

Mure butya so keros
vastenca karing shordyos tute.

Te dikhesas pe mande
Tyo shero karing o kham boldos me.

Tye abdyolmaske jakhenca
Me palpale peros la luma.

Dsida Jen�

Murmunteske iskirimatura
(Sír felírat)

Kerdom sogodi, so shaj kerdom,
Kaske kamlom sa potyindom,
Mukav sakonesko unzhulipe,
Pa mure mujesko zhangalipe,
Bister vi tu mure mujesko zhungalipe.
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Wass Albert

Sirma khere
(Üzenet haza)

Phenav e kherutne plajenge:
E cherhajengi vurma, boldosajla.
Haj krisi sin la balvalya,
Brishindes, jives norures
Haj naj briga, so ashona.
O paji nashel, o bar ashel,
O barr ashel.

Bishalav sirma la phuva: te anel xabena,
Ci bungara te xana la phuva.
Kirtica te phirla andej phuva
Andej luma si e pacha
Haj chi xasajven ame xabena,
Chi ashunasa pe chalindura,
E vurma sakofalo lasharela
O paji nashel, o barr ashel,
O barr ashel.

Phenav e vesheske:na dara,
Te asshundyol e toverengi zor
Ke maj zuraloj o tover kathar o kasht
Rat pityal pe primavara
Ke nyevo vesh barol losshaimasa.
Ke avla sagda kasht, kana merla
Sar o merimo so e sastres ande bokhxala
Sar o pharo vast suntona butyasa
Materia kerdyilas talaj phuv…
O paji nashel o barr asshel,
O barr asshel.

Phenav e khereske, so opre barardas:
Te jek avla la phuvasa,
Pe nyeve nyamura
Aven maj nyeve manusha
Haj avri hunaven fundamentumo
Pe dulmutani parni patyivako barr
Vazden zido, khangera.

Avel ezero nyevo K�míves Kelemen,
Kon na zharosa haj na manushesko ratesa
Phandel e pachasko zido,
Suntone pajesa haj manresa
Haj cirdel anda dulmutano barr nyevo kher.
Phenav e khereske, so opre barardas:
O fundamentumo kathar o Del si shinado
Kathar o Del si kodo kamipo,
So pale cirdel o zido.
O paji asshel, o barr asshel,
O barr asshel.

Haj phenav e dulmutane amalenge,
Kon adyes chi phenen avri muro ana
Te boldyola jek e rota,
Me vatunchi lengo amal avo
Chavla xolyi.
Vast das jekhavres haj zhas
Haj avas jek Kamimo taj Jek Gindo:
O paji nashel, o barr asshel,
O barr asshel.

Haj phenav sakoneske,
Phraleske, nyamoske, strajinoske,
Poganoske, lasheske, kodoles, kas e dukh pizdel, aj 
kodoles,
Kasko vast ratvaloj:
Len sama taj rudyin tume!
Varikaj opre talaj o ucho cheri
Miskin pe aba lokhes e cherhaja
O paji nashel, o barr asshel
O barr asshel.

Ashen e chache taj e lashe.
E uzhe taj le pachake.
Le vesha, le plaja, le aba taj le manusha.
Mistho te gindil pe sa kon so kerel!
Xivaren aba ando cheri e sita
Taj le cherhajan ulajezisaren
Lashe andyelura.
Taj kerdyol cherhajesko boldimo
Sar e Biblia phenel:
Dichola e manushesko shavo
Kon so shudas, kodo lel tele.
Ke nashel o paji o barr asshel,
O barr asshel.

(Boldasles ifj. Rostás-Farkas György)
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GERGELY DEZS� ROVATA

Köszöntjük Barack Obamát!
2009 január 20-án – tehát – 

beiktatták hivatalába az Ame-
rikai Egyesült Államok 44-ik, 
az Illinois-állam szenátori szé-
kéb�l érkez� 48 esztend�s, így 
új szerepére fiatalnak mond-
ható elnökét.

Gy�zelme elsöpr� volt. Az 
ezt megel�z� választási kam-
pányt az egész világ figyel-
mét�l, rokonszenvét�l kísért, 
mozgósító erej� eseményként 
élhettük meg.

Ellenfelei mind gratuláltak, 
s�t – Magyarországon elkép-
zelhetetlen módon – szolgá-
latukat is fölajánlották. Nem 
neki, hanem minden amerikai 
közös hazájának. Ott ugyanis 
a „haza” és annak „üdve” tel-
jesen evidens, zsármazott lett 
légyen bárki bárhonnan.

Nem emleget senki válasz-
tási csalást, nem követeli senki 
a szavazatok újraszámlálását.

Ez a Földnek még mindig 
els� állama. A kiköt�jében álló 
Szabadság-szobor is hirdeti, 
hogy ez itt a demokrácia helye, 
itt feudalizmus – mint másutt 
– csökevényeiben sem létezik. 
Itt – ha befogadást nyertél – 
senki nem fog bántani Téged 
múltad, hited, politikai néze-
teid miatt.

Egyfel�l.
Ám az új elnök apai ágon 

afroamerikai. Régebben úgy 
mondták: néger. Nagyapja a 
középafrikai Kenyában, a világ 

egyik legszegényebb országá-
ban született.

Ez a néger helyett afroame-
rikai elnevezés nagyon hasonlít 
ahhoz, amikor cigány helyett 
romát mondunk. Merthogy az 
egyik szó sért�, a másik pedig 
nem.

Ez az egyik párhuzam, ami-
ért e méltatásnak cigánylap, a 
„Közös Út – Kethano Drom” 
hasábjain helye van. Azután 
ezek a mostanában látott fá-
ból-sárból épített kenyai falvak 
nagyon is hasonlítanak a mi 
putriszer�, szocpol, vagy más-
képpen épített lakásokból álló 
telepeinkhez.

És egyáltalán nem fakad 
az el�zményekb�l, hogy az 
USA-nak ilyen elnöke legyen.

Másfel�l.
Mert mi azt tudjuk, hogy a 

49 államból álló egyesülés ho-
gyan született, alakult. Az �s-
lakosoknak igen sok vérehul-
lása kellett ahhoz, hogy ez a 
demokrácia létrejöjjön.

A folyamatban ki kell mon-
dani, hogy „a jó indián, a ha-
lott indián.” Ez a kisebbség 
csak végzetesen legyöngítve, 
pálinkától elbutítva, rezervátu-
mokba begy�jtve lelhetett csak 
helyt, életet.

És mi még sokan láttuk a 
„Hajszálgyökerek” cím� film-
sorozatot. Azt, hogy az Oba-
ma-család földrészéb�l ho-
gyan érkeztek az új hazába a 

hajók padozatához láncolva a 
rabszolga-rakományok nagy 
tömegei. Hogyan lett Kunta 
Kintéb�l Toby. Mert bizony 
az ókori görögökt�l – akik a 
demokráciát kitalálták – és a 
rómaiaktól tudjuk, hogy a rab-
szolga bizony nem személy, 
persona, hanem tárgy, res.

Majd, ha súlyos harcok ré-
vén ezek a „niggerek” föl is 
szabadultak, még nem volt 
olyan régen, hogy nyilvános 
helyeken ki volt írva: „Feke-
téknek, zsidóknak és kutyák-
nak tilos a bemenet!”

Még az új elnök apjának is 
része volt ilyen kitiltásban. És 
még nagyon közel van hoz-
zánk, hogy a Tiszteletes álmát 
brutálisan l�tte darabokra a 
fegyvergolyó. A fekete Mar-
tin Luther Kinget 1968 április 
4-én gyilkolta meg egy fehér.

2009 január 20-án tehát cso-
da történt.

Csakhogy rámutassak egy 
újabb párhuzamra, amikor 
1997. Karácsonyának másnap-
ján megtartottuk a VII. kerü-
leti erzsébetvárosi Rózsák-téri 
püspöki cigány-magyar isten-
tiszteletet – újdonsága miatt is 
– nemcsak a Magyar Televízió 
hiradója tudósított err�l els� 
hírként, hanem a nagy külföldi 
csatornák is. Másnap egy is-
kolai volt osztálytársam hívott 
föl Dallasból: „Mit kerestek ti 
az itteni tv-ben? Itt nem régen 
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volt Los Angelesben a néger-
lázadás. Itt öltek, robbantot-
tak. Ti otthon nálunk sokkal 
szegényebbek vagytok. És 
ti egymást nem gyilkoljátok 
hanem együtt imádkoztok, 
énekeltek? Itt jenki-néger ha-
sonló együttlét el nem kép-
zelhet�.”

De jó volt azt válaszol-
ni: „Ja, mi ilyen nemzet va-
gyunk!” (Azóta már szeré-
nyebb vagyok.)

Mindezek miatt gondo-
lom, hogy ezen a keddi na-

pon csoda történt. Meglett, 
bölcs cigányember kérdezte: 
„Ugye most a Jóisten a rasz-
szizmusnak adott egy po-
font?” Mi mást lehetett erre 
válaszolni: „Igen, ennek 
adott egy nagy pofont.”

Persze tudjuk, hogy a cso-
dák nem tartósíthatóak. A 48 
éves aránylag fiatal férfire na-
gyon, kegyetlenül nehéz el-
nökség vár. Minden id�k leg-
nagyobb gazdasági válsága a 
saját hazájából ered. Nemze-
tének és az egész emberiség-
nek hatalmas bajai vannak. 
Egy ember pedig csak egy 
ember.

Azt is tudjuk, hogy � is 
fog hibázni. És mivel érdeke-
ket sért, máris fegyverek cél-
keresztjében áll � is.

Mégis: igen nagy jóindu-
lat sugárzik bel�le is, �felé is. 
Tehát a Közös Út-Kethano 
Drom szerkeszt�sége és ol-
vasói nevében is –kérhetem:

Isten óvd az Elnököt! Is-
ten óvd az Emberiséget!

Szepesi József

Elszórtan, 
mint a gyom

Hány ezer éve, hol,
melyik földrész szülte
ezt a furcsa népet,
amelyhez tartozol?

Ki volt az �söd, Kán,
Emír, Sah, Fáraó?
Írmagja hol fogant
e fajnak hajdanán?

Ki fia-borja vagy,
miféle szél hozott?
Felelj ha tudsz, Cigány,
nevezd meg önmagad.

Nem vagy magyar, román,
se tót, s ön-nemzeted
e népes földgolyón
– ha volt is – csak talány.

Elszórtan, mint a gyom,
burjánzik szerteszét
véred a világban
örökt�l parlagon.

Emberarcod van, hús,
csont, s te is mint annyi
más ember, naponta
állattá aljasulsz.

Ki vagy tehát, minek
kutatni? Létezel,
úgy ahogy, ott ahol,
gyéren, vagy módfelett.
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BÁTHORY JÁNOS

A cigány kisebbségi önkormányzatokról

A cigányság társadalmi in-
tegrációjának hosszú folyama-
tában új fejezetet nyitott, vagy 
óvatosabb fogalmazással: új 
lehet�séget kínált az l993.évi 
kisebbségi törvényben bizto-
sított kisebbségi önkormány-
zatok rendszere. A kisebbségi 
önkormányzati rendszer a sze-
mélyi elv�, azaz nem területi 
kulturális autonómiának egy 
sajátos, magyarországi viszo-
nyokra alkalmazott formája. 
Funkciója, hogy az általános 
feladatkör� települési önkor-
mányzatok mellett, annak nem 
alárendelve, a településen él� 
kisebbségeket e min�ségükben 
érint� ügyekben képviselje. 
Egyes hatásköröket önállóan 
gyakorol, másokban érdekkép-
visel�ként eljárva a települési 
önkormányzattal együttm�-
ködve tevékenykedik az adott 
kisebbség érdekében. Fontos 
megjegyezni, hogy a kisebbsé-
gi önkormányzat alapításának 
joga meger�sít� jelleg� kiegé-
szít� jog, hiszen a kisebbsé-
gi polgár teljes jogegyenl�ség 
mellett részt vesz az általá-
nos települési önkormányzati 
képviseleti rendszerben. A ki-
sebbségi önkormányzatok 
megalakulásával a települési 
önkormányzatok kisebbségek-
kel kapcsolatos feladatai nem 
csökkentek, csak ezek közül 
néhányat át kell adni a kisebb-

ségi önkormányzatnak, mások 
közös megegyezéssel átadha-
tók, és egy harmadik körben 
kötelez�en és szabályozott el-
járás keretében konzultációs 
kötelezettsége van.

VITÁK, VÉLEMÉNYEK

A kisebbségi önkormány-
zati rendszer, ezen belül külö-
nösen a cigány kisebbségi ön-
kormányzatok m�ködésének 
hatékonyságát sokan vizsgál-
ták, és sokan bírálták. A bírála-
tok skálája széles: a „felesleges”, 
s�t „káros” min�sítést�l a túl-
zó dicséretig terjed. Nemzet-
közi fórumokon egyértelm�en 
pozitívan értékelik, követend� 
„magyar modell”-ként tart-
ják számon. /The Hungarian 
Minority Self-Government 
System, 2006./ Van azonban 
olyan hazai kritikusa is, aki sze-
rint a többségi elnyomás céltu-
datosan kigondolt eszköze. /
Zsigó Jen�, 2005./

Mértékadó véleményként 
Kállai Ern� értékelését fogad-
hatjuk el, aki saját kutatásai 
mellett önálló kötetben ösz-
szegezte a cigány kisebbségi 
önkormányzatokra vonatkozó 
kutatásokat. Összegz� értéke-
lése szerint a cigány kisebbségi 
önkormányzatok minden fo-
gyatékosságuk ellenére pozitív 
szerepet töltenek be a cigány-

ság integrációjának folyamatá-
ban. /Kállai Ern�, 2005./

A cigány kisebbségi önkor-
mányzatokat sok szempontból 
lehet vizsgálni, pl. a közigazga-
tási struktúra, vagy a kisebbsé-
gi jogfejl�dés szempontjából, 
ami nem célja ennek az össze-
foglalásnak. A továbbiakban 
néhány olyan áttételes funk-
cióját emeljük ki, amely a ci-
gányság mentalitására, közös-
ségi szint� életstratégiájára, 
lelki egészségére, valamint a 
többség-kisebbség viszony-
rendszerre van -véleményünk 
szerint pozitív- hatással. Mon-
dandónkat azzal a fenntartás-
sal fogalmazzuk meg, hogy a 
cigányságot sem ebben, sem 
más tekintetben nem lehet 
egységes tömbként kezelni.

PÁTERNALIZMUSBÓL 
AZ AUTONÓMIA FELÉ

A cigányság társadalmi 
helyzetét értelmez� „kemény” 
társadalmi tényeket a szocio-
lógia kell� alapossággal leírja. 
Kevesebb szó esik a menta-
litásról, habitusról, kollektív 
világértelmezésr�l, életstraté-
giáról, beállítódásról és egyéb 
„lágy” társadalmi tényez�kr�l, 
amelyek kisebb vagy nagyobb 
mértékben, okként vagy oko-
zatként részt vesznek az egyén 
és a közösség társadalmi hely-
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zetének alakításában. Ezek 
egyike a paternalizmus és az 
annak következtében kialakult 
függ�ség. A paternalizmust 
az interakcióban részt vev� 
domináns fél szempontjából 
szokás leírni, holott a függ� 
fél életstratégiájába is beépül, 
olyan tartósan, hogy akkor is 
megmarad, amikor a megvál-
tozott környezetben korábbi 
el�nyei már nem hasznosít-
hatók, hátrányai viszont er�-
sen érvényesülnek. Ez a tár-
sadalmi csapdaként m�köd� 
mechanizmus feltételezésünk 
szerint az egyik jelent�s té-
nyez�je a cigányság válságos 
helyzetének. Eltekintve annak 
megvitatásától, hogy ez a füg-
g� viszony milyen történel-
mi kényszerek hatására 
alakult ki, leszögezhet-
jük azt, hogy a kom-
munista diktatúra év-
tizedeiben ez a függ�ség 
csak elmélyült. A pártállami 
diktatúra a cigányságnál jóval 
er�sebb pozíciójú, nagyobb 
anyagi és kulturális t�kével 
rendelkez� társadalmi csopor-
tokban is felmorzsolta az ön-
álló gondolkodás és cselekvés 
feltételeit, hozzászoktatva az 
állampolgárokat ahhoz, hogy 
a szabadságkorlátozás elfoga-
dása fejében az állam gondos-
kodik mindenr�l. Az l961-ben 
meghirdetett és már a rend-
szerváltozást megel�z�en 
cs�döt mondott „beilleszke-
dési” program egyebek között 
azért nem tudott tartós, az új 
viszonyok között továbbfej-
leszthet� eredményeket hozni, 
mert az állampolgári passzivi-

tásra épített. Jellemz�, hogy a 
cigányügyi határozatok szöve-
gében még retorikai elemként 
sem szerepelt az érdekeltek 
részvétele, aktivitása. A pártál-
lami rendszer a „beilleszkedé-
si” programban elért részbeni 
sikerek mellett természetesen 
csak ígérte a totális gondosko-
dást és a gyakorlatban ennek 
csak alacsony szintjét volt ké-
pes megvalósítani.

A többségében falusi cigány 
lakosság számára az államot a 
helyi tanács jelenítette meg. 
A rendszer totális természeté-
b�l következ�en a helyi szint� 
gyakorlatban is leképez�dött 

az a patrónus-kliens viszony, 
amelyet fentebb vázoltunk. 
A tanácsok önkormányzatok-
ká történ� átalakulása nem 
egyszer� névváltozás, hanem 
alapvet� funkcióváltozás. Az, 
hogy a cigányok gyakran még 
ma is „tanács” néven illetik az 
önkormányzatot, adekvát mó-
don jelzi, hogy nem tudatosult 
számukra a változás lényege, 
és most is sokan azt várják, 
hogy a „tanács”, ha alacsony 
szinten is , de gondoskodjék 
róluk. Közben pedig a neo-
liberális társadalomfilozófia 
központi kategóriájává lépett 
el� az „öngondoskodás” olyan 

állampolgárok vonatkozásá-
ban is, akiket –esetünkben a 
cigányokat- az állami gondos-
kodás passzív szerepre kondí-
cionáltak. A tömegessé váló 
munkanélküliség, az állami 
gondoskodás egyre remény-
telenebb elvárása alakította 
ki azt a tehetetlenségi helyze-
tet, amelyben az egyén még 
azokat a lépéseket sem tudja 
megtenni saját maga és csa-
ládja érdekében, amelyeket a 
lehet�ségek sz�kössége miatt 
korlátozottan ugyan, de meg-
tehetne. Egyúttal folyamato-
san növekv� frusztráltságot 
és konfliktusforrást is jelent, 
hiszen az állami gondoskodás 
elmaradása a cigány kisebbség 

számára az állam, az ön-
kormányzat, a többségi 
társadalom mulasztása-
ként, esetenként szán-
dékoltan cigányellenes 

törekvéseként jelenik 
meg.

FUNKCIONÁLIS 
ZAVAROK

A cigány kisebbségi önkor-
mányzatok létrejötte ebben az 
összefüggésrendszerben válik 
fontossá. Szerényebben fogal-
mazva: hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a cigányság kikerüljön a 
történelmileg kialakult csapda-
helyzetb�l. A szerényebb fogal-
mazás nemcsak azért indokolt, 
mert a cigányság felzárkózásá-
ban fordulatot jelent� változás-
hoz léthelyzetüket meghatározó 
„kemény” tényez�k változása 
is szükséges, hanem azért is, 
mert a kisebbségi önkormány-
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zatok hatékony m�ködését sok 
minden nehezíti. A kisebbségi 
törvény a korábban „nemzeti-
ség”-ként megnevezett népcso-
portokra /németek, románok, 
szlovákok, „délszlávok”/ lett 
szabva, és nem a kis létszámú 
néptöredékekre, sem pedig a 
nagyságrenddel nagyobb lét-
számú és nagyban eltér� lét-
helyzet� cigányokra.

A törvény nyelvi és kulturá-
lis problémákra koncentrál, és 
a kisebbségi önkormányzatok 
hatásköre a kisebbségeket „e 
min�ségben érint�” ügyekre 
terjed ki. Bár a cigányságnak 
is vannak nyelvi és kulturális 
problémái, a cigány kisebbségi 
önkormányzatok számára még-
sem ezek jelentik a f� feladatot, 
hanem a társadalmi integráció 
hiánya, éget� napi szociális kér-
dések, diszkriminációs ügyek, 
alapvet� megélhetési gondok.

Szigorúan vett jogi és köz-
igazgatási értelemben ezek 
nem tartoznak a kisebbségi 
önkormányzatok hatásköré-
be. Ezt még a többé-kevésbé 
képzett vagy gyakorlati ta-
pasztalatokat szerzett cigány 
tisztségvisel�k sem veszik 
tudomásul, nem beszélve az 
egyszer� falusi cigány ember-
r�l, aki érthet� módon min-
den gondjával a legközelebbi 
és legkönnyebben kinyíló aj-
tón kopogtat. E szempontból 
szerencsés, hogy a kisebbségi 
törvény kell� általánosítással 
említi a kisebbségek általá-
nos érdekképviseletét is, mint 
önkormányzati jogosítványt. 
További lehet�séget jelent az, 
hogy a kevés és a cigányok 

esetében nehezen értelmez-
het� döntési jogosultsággal 
párosuló kötelez� feladatok 
mellett mód van arra, hogy te-
lepülési önkormányzattal kö-
tött megállapodás keretében 
a kisebbségi önkormányzat 
önként feladatokat vegyen át. 
Egy további, még tágabb kör-
ben pedig konzultációs jogo-
sítványai vannak.

Mivel egy településen be-
lül nehezen lehet olyan ügye-
ket találni, amely a cigány la-
kosságot közvetlenül vagy 
áttételesen ne érintené, ideális 
esetben a kisebbségi önkor-
mányzat minden helyi ügyet 
befolyásolni tud. A ideális 
esethez rátermett, agilis cigány 
kisebbségi önkormányzati 
tisztségvisel�k, normális tele-
pülési önkormányzati vezet�k 
és tisztségvisel�k és az együtt-
m�ködésben érdekelt, és ezt 
az érdekeltséget belátni is ké-
pes helyi lakosság szükséges.

Noha ritka kivétel, ha 
mindezek a feltételek mara-
dék nélkül rendelkezésre áll-
nak, a tömegkommunikáció 
által el�szeretettel felnagyí-
tott botrányos esetek mellett 
a normálisnak vagy legalább-
is elfogadhatónak nevezhet� 
helyzetek nem számítanak ki-
vételnek Magyarországon.

Pusztán az a tény, hogy a 
kisebbségi önkormányzatnak 
módja van belelátni a telepü-
lések gazdálkodási rendszeré-
be és döntési mechanizmusá-
ba -sok esetben részt is venni 
ezekben!- gyógyírként hat a 
helyi viszonyokra. Ráirányítja 
a figyelmet a közös érdekre, a 

kölcsönös er�feszítés kénysze-
rére, csökkenti a reménytelen 
csodavárásból adódó tehetet-
lenséget, gyengíti a felel�sség 
kölcsönös egymásra hárításá-
nak rossz hagyományát.

Némely kritikusok szerint 
a rendszer f� hibája éppen 
az, hogy a cigány kisebbsé-
gi önkormányzatok létrejötte 
módot ad a többségnek arra, 
hogy a felel�sséget áthárít-
sa a cigányokra./Zsigó Jen�, 
2005./ Példaként gyakran fel-
hozzák a segélyezés ügyét, 
amelyet a cigány kisebbsé-
gi önkormányzatok gyakran 
felvállalnak, ellátva ezzel a 
„villámhárító” szerepet, levé-
ve a felel�sséget a települési 
önkormányzat válláról. Bizo-
nyára van arra is példa, hogy a 
települési önkormányzat veze-
t�i rosszhiszem�en, elégtelen 
forrást rendelkezésre bocsátva 
adják át a segélyezés jogkörét, 
azzal a céllal, hogy a népharag 
ne �ket, hanem a cigány kép-
visel�ket érje.

Az esetek többségében 
azonban a cigány kisebbségi 
önkormányzat képvisel�i ma-
guk kérik ezt a jogot, azzal a 
nagyon is racionális indokkal, 
hogy �k igazságosabban és 
célszer�bben tudják elosztani 
a rendelkezésre álló összeget. 
Ez az összeg az igényekhez 
képest mindig kevés, a dön-
tések mindig vitathatók, füg-
getlenül attól, hogy ki hozza 
azokat. Hátrányos helyzet� kis 
települések esetében gyakran 
az önkormányzat üres kasszá-
jába nyílik csak betekintésük, 
rosszabb esetben a tartozá-
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sok, a cs�d menedzselésében 
vállalhatnak felel�sséget.

FORDÍTOTT 
B�NBAK-SZEMLÉLET

A felel�sség kérdése hosz-
szú id� óta az egyik legérzé-
kenyebb pontja a cigányokkal 
kapcsolatos vitáknak. A cigány 
mozgalmi vezet�k a legéleseb-
ben utasítják vissza az úgyne-
vezett „önhibás szemléletet”, 
amely szerint a cigányság ön-
maga tehet saját helyzetér�l.

M é g m é l t á n y t a l a n a b b 
vád ként értékelik a „b�n-
bak”-szemléletet, amely 
szerint a cigányok nem-
csak saját nehéz sorsu-
kért felel�sek, hanem a 
többség számos prob-
lémájának is �k az oko-
zói. Ez az álláspont jogos.

Visszautasítása azonban 
gyakran párosul egy fordított 
b�nbak-szemlélettel, amely 
a cigányságot a történelem 
passzív, a szabadság minimu-
mával sem rendelkez� elszen-
ved�jeként fogja fel, amely-
nek minden bajáért a többség, 
a társadalom a felel�s. Ez a 
szemlélet nem azért káros, 
mert igazságtartalma vitatha-
tó és méltánytalan a környez� 
társadalom számára, hanem 
els�sorban azért, mert a ci-
gányság saját er�feszítésének 
szükségességét és lehet�ségét 
tagadva közösségi és egyéni 
szinten is megbénítja cigány-
ság kreatív energiáját és azt a 
hamis illúziót er�síti, hogy a 
helyzet megváltozása kizáró-
lag a totálisan ellenségesnek 

feltételezett környezet válto-
zása révén lehetséges.

A szabadság hiányára és a 
múltbéli sérelmekre történ� 
hivatkozás azért is hibás kiin-
dulási alap, mert ugyanez a lo-
gika az elnyomóként beállított 
többséget is felmenti a felel�s-
ség alól. A többség is hivatkoz-
hat ugyanis valós történelmi 
sérelmeire, cselekv�képessé-
gének, szabadságának hiányá-
ra és az emiatt elszenvedett 
lelki traumákra, tudati torzulá-
sokra. Végs� soron a cigányel-

lenes indulatok is igazolhatóak 
lennének ezzel a felel�sség-el-
hárítási logikával. Az a tétel, 
hogy a társadalmi interakciók 
során a jobb pozíciójú csoport 
felel�ssége nagyobb, nemcsak 
morális szempontból fogad-
ható el, hanem a gyakorlatnak 
is alapjául szolgálhat. A ki-
sebb felel�sség sem jelenthet 
azonban felel�sség nélkülisé-
get. A cigány kisebbségi ön-
kormányzatok a maguk gyarló 
módján a cselekvési lehet�sé-
gekkel arányos megosztott fe-
lel�sség elvén m�ködnek, ami 
energiákat szabadít fel a cigány 
közösségekben és egyúttal a 
települési önkormányzatokat, 
közvetve a helyi lakosságot is 
együttm�ködésre motiválják.

A KÖZÉLETISÉG 
ISKOLÁJA

Nem hanyagolható el a ci-
gány kisebbségi önkormány-
zatoknak az a teljesítménye 
sem, hogy másfél évtizedes 
m�ködésük során rátermett 
helyi politikusok ezreit nevelte 
ki, akik képzések, továbbkép-
zések vagy csupán gyakorlati 
tapasztalatok révén jogi, köz-
igazgatási ismereteket szerez-
tek. Ezek az ismeretek legalább 
olyan értékesek, mint a civil 
szervezeti aktivisták politikai 
jelleg� ismeretei. A cigány ki-

sebbségi önkormányzatok-
ból jó néhány országo-
san is ismert politikus 
is kikerült. Az id�sebb 
generációba tartozó ki-

sebbségi önkormányza-
ti vezet�k számára ugyan 

nagy kihívást jelent a növekv� 
számú fiatal cigány diplomás, 
de ezen a versengésen a ci-
gányság csak nyerhet, akkor is 
ha a generációváltás konfliktu-
sokkal jár.

A cigány kisebbségi ön-
kormányzatok létrehozását 
bírálók gyakori érve, hogy a 
kisebbségi önkormányzat léte 
akadályozza a helyi cigány kö-
zösségeket abban, hogy ma-
gába a települési önkormány-
zatokba válasszanak cigány 
képvisel�ket, a kisebbségi ön-
kormányzati képvisel�knél jó-
val nagyobb hatáskörrel.

Ez a megközelítés téves, hi-
szen a választópolgár ebben 
a rendszerben is szavazhat a 
települési önkormányzati je-
löltekre; a kisebbségi önkor-
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mányzatra leadott voksa 
plusz szavazat. Kétségtelen, 
hogy ma még a cigányok 
messze nincsenek jelen 
számarányuknak megfele-
l�en a választott szerveze-
tekben, így a települési ön-
kormányzatokban sem, de 
a fejl�dés iránya ez. Egyre 
több cigány települési ön-
kormányzati képvisel� kerül 
be a testületekbe. Nincs sok 
cigány polgármester, de már 
nem egyedi jelenség. Sok 
polgármester a helyi szerve-
zett cigányság révén került 
pozíciójába. Legtöbb „nagy” 
önkormányzatba kerül� ci-
gány képvisel� a kisebbségi 
önkormányzatban szerezte 
ismereteit és gyakorlatát.

AZ ETNICIZÁLÁS 
VESZÉLYE

Megfontolandó kritika 
a cigány kisebbségi önkor-
mányzati rendszerrel szem-
ben az, hogy etnicizálja a 
nem etnikai jelleg� problé-
mákat is, illet�leg módot ad 
ugyanerre a települési ön-
kormányzatnak. Ez a veszély 
valóban fönnáll, legfeljebb 
az hozható fel a rendszer 
védelmében, hogy az etnici-
zálás, mint folyamat nem a 
kisebbségi önkormányzatok 
szülötte; a kisebbségi önkor-
mányzat legfeljebb el�segíti 
ennek a folyamatnak az ér-
vényesülését. A hatáskörök 
szétválasztása elvben meg-
oldást kínál erre a problémá-
ra, a gyakorlatban azonban a 
hatáskörök keveredése tény, 

mint azt fentebb említettük 
is. Talán nem járunk mesz-
sze az igazságtól, ha ezt a 
diszfunkciót a kielégít�en 
m�köd� rendszer kikerülhe-
tetlen mellékhatásaként ér-
telmezzük.

Végül ismételten hangsú-
lyozandó, hogy a cigány ki-
sebbségi önkormányzatiság 
csupán az egyik tényez�je a 
cigányság integrációs folya-
matának.
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Ruva Pál

A házaló 
krónikás dala
az id� kezdetén
amikor még lágyak voltak a kö-

vek
és még tudtak beszélni a fák…
született egy anya illatú
                             N�
annak sok gyereke lett
az azokénak is rengeteg
egyszer� lovasok
lovárok
mezítlábasok
f��llású tapasztók
fúrókészít�k
gyepmesterek
sokak által érthetetlen felesleges 

analfabéta egyedek
állatokat gyógyított
látta a holnapot
méltósággal t�rt szenvedett
sokat sírt értünk és halottaiért
keveset evett
de az újkígyósi kis viskóban

krónikás emberpalántákat nevelt
majd egy februári hajnalon
az égi paradicsomba ment
koldulni
ott azt
amit itt már nem lehetett…
fut az id�
kezelhetetlenül bolond
de nem tudja
mert még nem mondták meg neki
házalok – koldulok
megmaradt kincseinket
szeretném könyvjelz�ként
elhelyezni a humanizmus
ötcsillagos CD-i között
elérhet� fejmagasságban
a jöv�t félt� nemzedékek számára 
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Ratkó József

Anyám

Anyám a föld alatt van,
vigyázok, rá ne lépjek
nem tudom, mily alakban
költi föl �t az élet.

Könny�, soványka teste
nem tudom, hogy mivé lett.
Bogárka, búza lett-e,
vigyázok, rá ne lépjek.

Muri dej

Muri dej talaj phuv si,
sama lav, pe la te na ushtyavav.
Chi zhanav kana
ustyavel la opre o trajo.

Naj phari zurales kishli
chi zhanav so kerdyilas
kermoro, dyiv kerdyilas –,
sama lav pe la te na ushtyavav.

(Boldasles: ifj. Rostás Farkas György)

Forrai Eszter

Esik a hó

Fehér hópaplan, cseresznyevirág szirmai,
Fehér lapok…Sorok a hóesésben
Angyalok szárnyai, fehér hattyúk, hópelyhek zenéje
Id�tlenül lüktet a télben,
Cukorkristály az abroszon, els�áldozók fehér ruhája
A hópelyhek röntgenfelvétele, pókhálók idegvégz�dései,
érhálózat, haldokló gyermek szemhéja
A hó meghal egy bohóc maszkján
A halál üzenete – utolsó sóhaj
Léptek a havon – a fájdalom ujjlenyomata
Az ég szilánkjai hópelyhekké válnak
Könny� halál, olvadó hó a téli éjszakában
Esik a hó a szemek tükrében vízcseppek
Isten vezényli a k�rforgást… Karóczkai Zsolt festménye
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DÚL GÉZA

A cigányság evangelizációja
(részlet)

A CIGÁNYSÁG ÉS AZ EGYHÁZ

A kereszténység valószín�leg az örmény 
Egyházzal való tartósabb találkozásban hatott 
rájuk el�ször az els� évezred utolsó évszáza-
daiban. Az Európába érkez� els� csoportok 
(1417) vallási magyarázatokkal indokolták ván-
dorlásukat. Egyiptomból menekült b�nbánó, 
zarándokoknak mondták magukat. A területi 
elvre épül� Egyház pasztorációjának hatókö-
réb�l minduntalan kicsúsztak a vándorló kum-
pániák. A XV. és XVI. században az átalaku-
ló európai társadalmak kivetették azokat, akik 
nem asszimilálódtak. Idegeneknek tartották 
�ket, és mint a rend felforgatóit kezdték értel-
mezni �ket. Ilyen közegben hívták össze a tri-
denti zsinatot (1545- 1563). Mind a katolikus, 
mind a protestáns egyházban élt a gyanú, hogy 
a cigányok netán eretnekek. A cigányok pedig 
szívósan próbálták meg�rizni identitásukat és 
autonómiájukat, ezért „veszélyes” elemeknek 
t�ntek. Pápai bullákra1 hivatkozik a római ink-
vizíció a cigányokkal szembeni fellépésben.

A cigányok befogadása, az evangéliumi üze-
net közvetítésének szándéka azonban egyetlen 
korban sem hiányzott az Egyházból. Az Egy-
ház igazi arcát minden korban a szentek szol-
gálták. A XVI. És XVII. századi lelkiségek a 
szegények felé fordultak. Néri Szent Fülöp, ki-
csit kés�bb Kalazanci Szent József  korában bí-
borosi védnökség alatt jön létre a cigányokkal 
foglalkozó kongregáció a Madonna del monti 
kerületben (ez volt a vándorló cigányok számá-
ra kijelölt hely). Ezekben az Evangélium hirde-
tésének erejével próbálták megnyerni a cigányo-
kat az evangélium számára. Kés�bb 1680-ban 

1 (III. Pál: „Licet ab initio” 1542, valamint V. Sixtus: 
„Immensa aeterni” 1588

Palermóban templomot kaptak: „Santa Maria-
va in Egitto” (az Egyiptomba menekül� Sz�z) 
elnevezéssel.2

A XIX. században f�leg nyelvi és antropo-
lógiai kérdések állnak a cigányok iránti érdekl�-
dés középpontjában, ez az érdekl�dés csökkenti 
a távolságot, de a tényleges testvéri befogadás 
még messze volt. A XX. század rettenetes tette a 
cigány holocaust. A nácik cigányokat is irtottak. 
Máig tisztázatlan az áldozatok száma. A pápák 
többszörösen elítélték a rémtetteket. A XX. szá-
zadban a Szentlélek alulról jöv� kezdeményezé-
sei, átszakítják a cigányközösségeket körülvev� 
láthatatlan burkot. Már a zsinat el�tt 1958-ban XII. 
Pius pápa megalapította az OASNI (Opera Assisten-
za Spirituále Nomadi in Italia) szervezetét, a nomád 
csoportok- így a cigányok- lelki segítségére.

A CIGÁNYPASZTORÁCIÓ A XX. 
SZÁZADBAN

A II. vatikáni zsinat új lendülettel fordul 
valamennyi népcsoporthoz. „Az egyház nem 
köt�dik kizárólagosan egyik fajhoz vagy nem-

2 Várnagy Elemér: Cigányok és a Katolikus Egyház, 
el�adás a Cigánypasztorációs konferencián 2004. 
nov. 
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zethez sem.”3 Ez a cigánypasztorációs kezde-
ményezéseknek is új lendületet adott. A pápa 
személyesen fordult a cigánysághoz. Gyakran 
párhuzamot vont a vándorló cigányság és Isten 
zarándokló népének biblikus képe közé. Ez kö-
zel állt a cigányokhoz.

1965. szept. 26-át, VI. Pál pápa a zsinati 
atyák kíséretében részt vett egy nagyszabású 
cigány zarándoklaton Pomeziában. Itt hang-
zott el máig híres mondata: „Ti nem az Egyház 
peremét képviselitek most, hanem éppen a központját 
alkotjátok, az Egyház szívében vagytok.” Az Egy-
ház legmagasabb fórumon, a testvéri befoga-
dás hangján szólalt meg.

A zarándoklatot követ�en VI. Pál pápa a Chris-
tus Dominus dekrétummal párhuzamban megalapítot-
ta az Opus Apostolatus Nomadum szervezetét, amely 
a cigányokkal is foglalkozott. Kés�bb, 1970-ben létre 
jött az a Szentszéki Bizottság, melynek címe: De mig-
ratorum atque itinerantium cura (vándorlok és utazók 
lelki gondozása).

1965-ben a „Christus Dominus” kezdet� 
zsinati dekrétum felhívja a püspökök figyelmét 
azokra a hívekre, akik életkörülményeik miatt 
nem kapcsolódhatnak be megszokott módon a 
plébániák életébe.4 Ebben a szemléletben szü-
letett 1983-ban a CIC. A 383. és a 771. káno-
nok a püspökök és plébánosok gondoskodását 
kiterjeszti azokra is, „akik életkörülményeik 
miatt átlagos és rendes lelkipásztori gondozás-
ban nem részesülnek eléggé.”

1988-ban II. János Pál pápa létrehozta a 
Vándorlók és Utazók Lelkigondozásának Pápai 
Tanácsát, és rá bízta a cigányság evangelizálását 
is. E tanács néhány évenként tartja pasztoráci-
ós világkonferenciáit.

2003-ban el�ször tartotta a Vatikánon kívül, 
Budapesten, elismeréséül mindannak, amit a magyar 
Egyház a cigányokért tesz.

A cigányság az Egyház szívében érezte ma-
gát, amikor 1997. május 4-én, II. János Pál bol-
doggá avatta Ceferino Gimenéz Malla-t (ejtsd: 

3 Gaudium et spes 58.
4 CD 18.

Ceferinó Himenez Malja)5, spanyol cigányt, aki 
szentségi házasságban élt, kit�nt a felebaráti 
szeretetben, az üzleti életében is az embertárs 
tisztelete és szeretete vezette. 1936-ben életét 
áldozta hitéért, egy katolikus pap védelmében.

A CIGÁNYPASZTORÁCIÓ EURÓPAI 
KIBONTAKOZÁSA

Már a zsinatot megel�z�en Európában új 
kezdeményezések születtek a cigány-pasztorá-
ció terén. F� jellemz�jük, hogy a lelkipásztor 
„elhagyta az európai életformát” és életközös-
séget vállalt a – sok esetben a vándorló – ci-
gányokkal. Els� lépésként 1945-ben a jezsui-
ták vezetésével Hollandiában a lakókocsikkal 
vándorlók támogatására közösség született. 
Franciaországban Fleury atyát követve André 
Barthelemy6 katolikus pap (rasaj) – püspökének 
engedélyével – csatlakozott a cigánykaravánok-
hoz (a világ cigányai egyszer�en Yoska néven 
ismerték)

1975-ben megalapította a CCIT-t.7 Ez Eu-
rópa-szerte évenként más-más országban tart-
ja rangos nemzetközi konferenciáját (2007-ben 
Magyarországon). Id�közben Németország-
ban, Belgiumban és Spanyolországban is meg-
indult a munka. – A zsinat nyomdokait követve 
a Vándorlók és Utazók Lelkigondozásának Pá-
pai Tanácsa 2005. dec. 8-án kiadta az „Irányelvek 
a Cigánypasztorációban” cím� dokumentumát, 
amely mérföldk� a cigánypasztorációban. Ösz-
szegzi a cigánypasztoráció évtizedes tapaszta-
latait, és ezek alapján el�ször fogalmazza meg, 
mi a teend�je a befogadó Egyháznak, és mire 
hívja az Egyház a cigányságot. (…)

folytatjuk

5 Kis füzetben megjelent magyarnyelv� életrajza. Címe: 
Josef  Cascales: Boldog el Pelé – A boldoggáavatott 
cigány vértanú. Budapest, MÁK, 1997

6 Magyarul is megjelent könyve: Cigányország útjain
7 Comité Catolipue Internacional Pour Les 

Tsiganes=Nemzetközi Katolikus Egyesület a Cigá-
nyokért
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LUKÁTS JÁNOS

,,Az utcasepr� sepreget…”
A lapátról állandóan le-

hullottak a falevelek, a sepr� 
alól meg állandóan kibújtak, 
Gerendásnak kétszer-három-
szor is utánuk kellett nyúlnia, 
amíg valamennyit egybeterelte. 
A lapát hosszú szárát a köze-
pén markolta meg, a sepr�vel 
leszorította a leveleket és úgy 
csoszogott el a kocsiig. Bele-
kotorta a leveleket a lapátról, 
de ha éppen fújt a szél, újra 
szétszórta a levél nagy részét. 
Gerendás csak sóhajtott ilyen-
kor, megvárta, amíg eláll a szél, 
akkor aztán utánament a zize-
g� szökevényeknek. Övé volt a 
Városliget f�sétányának mind-
két oldala, meg még a jégpálya 
mögött a nagy park is, három 
kanyargós úttal keresztül-ka-
sul. Gerendás általában elége-
detten nézett szét birodalmán, 
de zsúfolt nyári délutánokon 
robotos munkahelynek érezte 
a ligeti sétányt.

Gerendás nem volt min-
dig utcasepr�, bár hivatalosan 
most is köztisztaságinak nevez-
ték, és a f�város címerét viselte 
az elny�tt zubbonyon. Koráb-
ban, hajh, korábban ott dol-
gozott a Vidám Parkban, nem 
is akárhol! „Lökd meg a kecs-
két!” – ez volt a neve annak a 
mutatványos bódénak, ahol az 
er�s fiúk kipróbálhatták az ere-
jüket, ahol egy leszegett fej�, 
megvasalt, kerekes fakecskével 
farba lehetett billenteni egy 

bohócforma figurát. A bohóc 
egy sínpálya tetején kalimpált, 
a kecske pedig, fogantyúval a 
farka táján, a pálya alján vár-
ta, hogy egy er�s marok na-
gyot taszítson rajta. Ilyenkor 
vészjóslóan leszegve fejét, fel-
rohant a sínpályán, ameddig a 
taszítás erejéb�l tartott. A pá-
lya kétszer is meredeken emel-
kedett, nem volt könny� elérni 
s még kevésbé megdöfni a ka-
limpáló bohócot. Akinek sike-
rült, az er�s legény volt aznap 
a Vidám Parkban, de talán az 
egész Városligetben. Gerendás 
csak ránézett a vállalkozókra 
és már tudta, a kecske kinek 
mekkora utat lesz hajlandó be-
rohanni. Éjszakánként, amikor 
a látogatók hazaszédelegtek, � 
még ott maradt és a maga ked-
vére lökdöste a kecskét. Bele 
is tanult kell�képpen, tudta, 
mekkora er� és milyen len-
dület kell, hogy a bohóc fején 
megcsörrenjen a cseng�. De 
ezeket a cseng�hangokat Ge-
rendáson kívül éjszakánként 
senki se hallotta.

Aztán egyszer azt mond-
ta a Park vezet�sége, hogy 
a „Lökd meg a kecskét!” ot-
romba, régimódi virtuskodás, 
meg kell sz�nnie! Helyette lett 
�rrepül�, zuhanóbombázó, 
dinoszaurusz, mágnestáblás 
golyószóró és egyéb korszer�, 
kultúrált játék. Gerendás fog-
ta a kecskéjét, zsákba gyömö-

szölte és hazacipelte, most ott 
búslakodik a kredencen, lesze-
gett szarvakkal, körbefáslizott 
vasfogantyúval.

Gerendás itt kapott állást 
a közelben, a fák mindig hul-
latják a levelüket, a Ligetben 
mindig van munka. Ha meg-
pihen munka közben, a fák 
között beleshet a Vidám Park 
mutatványos bódéi közé, a 
lesikló csónak csobbanását is 
hallja, a hullámvasúton uta-
zók visítozását is, olyan zajok 
ezek, amelyek húsz év alatt 
életének részei lettek. Ha 
nem hallaná, hiányoznának 
neki…

Amikor beállt a köztiszta-
ságiakhoz, kapott Gerendás 
egy kétkerek�, öblös szeme-
teskocsit. Megmarkolta a két 
fogantyúját, de bizony nem a 
kecske vászon fogóját érezte a 
tenyerébe simulni, felsóhajtott 
és ment a levelek után. �sz 
volt, elseje volt, aznap többen 
is munkába álltak a köztisz-
taságiaknál, senki se tör�dött 
Gerendással, csak ez a sunyi 
Lapics gúnyolódott vele, akit 
ugyanaznap küldtek el a Park-
ból, mint �t. De Lapicsnak 
nem tetszett a köztisztasági 
munka, � inkább a hajléktala-
nok körül sündörgött és orgaz-
dáskodott. Néha odaoldalgott 
Gerendáshoz és megvételre 
kínált neki ezt-azt, de Geren-
dás csak foghegyr�l válaszolt 
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Lapicsnak, vagy a vállát vono-
gatta. Lapics id�vel leszokott 
Gerendásról.

A levelek között mindig le-
het találni valamit, hol egy fél 
pár keszty�t lelt Gerendás, hol 
elejtett cumit, nyakörvet, s�t 
egyszer egy ezüstözött cigaret-
tatartót is. Így �sszel egy-egy 
kóbor állat is bevackolta ma-
gát a levelek alá, Gerendás 
ilyenkor méteres körzetben 
kikerülte a formálódó fészket.

Aznap talán az év utolsó 
kellemes vasárnap délutánja 
volt, októbervégi, fáradt nap-
sugárral. Délután szél kereke-
dett, hullott a levél, Gerendás 
megvárta, míg a sétálók haza-
indulnak, akkor kapta a nyírfa 
sepr�t, a lapátot és ünneputá-
ni, nagy söprésbe fogott. Ami-
kor a második lapát levelet a 
kocsiba ürítette, tompa puffa-
nást hallott a vastekn� alján. 
Kézzel hímzett, piros b�r-
tárca feküdt a kocsi alján, na-
gyobbacska lányok hordanak 
ilyet. Gerendás kiemelte a le-
velek közül, ujjait végigfuttatta 
a puha b�rön. Nehéz volt a 
tárca, még valami jó illatot is 
árasztott, talán a táska, vagy a 
kabát emlékét �rizte, amelyb�l 
kiesett. Gerendás körülnézett, 
aztán a zsebébe csúsztatta a 
tárcát, – Majd, ha magam le-
szek, megnézem alaposan! – 
gondolta.

A sétány túloldalán Lapi-
csot vette észre, az orgazda az 
úttesten át közeledett, kezeit a 
zsebébe süllyesztve.

– Mit leltél, Gerendás? 
Csak nem aranymadarat? – vi-
gyorgott Lapics.

– Semmi köze hozzá! – 
mordult rá Gerendás és szem-
be fordult Lapiccsal, nem szí-
vesen mutatta neki a hátát, sok 
mindent beszéltek az orgazdá-
ról.

– A magáé az a tárca? Ha 
ideadja, én visszaviszem a tu-
lajdonosnak! – ajánlkozott ké-
retlenül, és már a kezét is nyúj-
totta Lapics.

– Pont maga! – morogta 
Gerendás, aztán mégiscsak el-
fordult és a válla fölött vála-
szolt: – Majd megkapják, ha 
itt az ideje. – megmarkolta a 
sepr�t, jó, ha az ember kezé-
ben van valami hosszúnyel� 
szerszám.

– Meg kéne néznünk, mi la-
kik benne. – még fel is nevetett 
Lapics, amint a kezét nyújtotta 
Gerendás zsebe felé. – Hátha 
meg lehet osztozni rajta! Per-
sze igazságosan.

– Ezen nem, ez valakié! – a 
sepr�nyéllel tolta el a hívatlan 
kezet az utcasepr�.

– De nem ám a tied, Ge-
rendás!

– De a magáé se!
– Akkor legyen mind a ket-

t�nké. Mégiscsak barátok vol-
nánk. Parkiak…

– T�njön el innen, Lapics! 
– elfordult, nagy léptekkel in-
dult el Gerendás a virágágy 
belseje felé. – És ne rúgja szét 
azt a levélhalmot, – fordult 
hátra hirtelen, – egy süncsalád 
lakik alatta.

Lapics a gyepágy szélé-
nél megtorpant, csúnyán, szi-
szegve felröhögött: – Jól van, 
Gerendás, megbánod még a 
kapzsiságodat! – és elvonszo-

lódott a városligeti híd felé, út-
közben vissza-visszanézett, az 
utcasepr� sepert lassú, széles 
mozdulatokkal.

Aztán mintha pihenne, le-
ült a padra, a sepr�t a lába 
közé szorította, miközben a 
tárcát két kezébe fogta, és a 
zárat óvatosan fölpattintotta. 
Volt benne pénz elég.

– Minek ennyi pénz egy 
gyereknek! – zsörtölt Geren-
dás, de volt benne rágógumi 
meg egy félig megírt levél meg 
egy uszodabérlet is.

– Itt hord mindent, ami az 
övé! – fölhúzta az egyik szem-
öldökét Gerendás, ez nála a 
mosolygást jelentette. A tárca 
legalján egy családi kép volt 
nejlon alatt: anya és lánya, a 
lány lehetett a tárca gazdája.

Elképzelte Gerendás, hogy 
sajnálja most a lány a tárcát, 
hogy korholja az anya a lányát, 
de leginkább azt, hogy tette 
volna zsebre Lapics a pénzt, 
hogy dobta volna a fényképet 
a kukába, a tárcát – a szép, var-
rott b�rtárcát – meg hogy adta 
volna el barátainak az orgazda.
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A fénykép hátoldalán ott 
volt a lakcím, valamelyik csön-
des zuglói mellékutca, csak át 
kell vágni a Ligeten, tíz perc 
sincs gyalog. Hát…? Geren-
dás elzörömbölt vas kocsijával 
a nagy konténerig, belefordí-
totta a halomnyi levelet, pedig 
még csak félig volt a kocsi. Az-
tán másfelé vette útját, keresz-
tül a parkon. Ez már nem az 
� birodalma volt, itt egy öreg 
mamlasz volt az utcasepr�, 
Gerendásnak eszébe se jutott, 
hogy összesöpörje, vagy föl-
szedje a levelet, az újságpapírt 
meg a többit.

– Azért egy pohár bort ad-
hatnának! – ez csak úgy átvil-
lant a fején, ahogy odaképzelte 
magát a zuglói ház ajtajába.

– Ne felejtsd el, Gerendás, 
te most már nem a vagány par-
ki mutatványos vagy, hanem li-
geti utcasepr�! – figyelmeztet-

te magát Gerendás. És megint 
fölhúzta a szemöldökét.

Megtalálta az utcatáblát. 
Miel�tt befordult volna, leállí-
totta a vas kocsit a járda mellé, 
le is láncolta.

– Sok itt a csibész! – mo-
rogta magában. Tett néhány 
lépést, aztán lekapta a zub-
bonyt magáról, a karjára csap-
ta. Nem volt baja a köztiszta-
sági jelvénnyel, de most mégse 
kéne mutogatni.

A ház el�kertjében egy 
lányka babrált a kapukulccsal, 
idegesen rángatta a kilincset.

– Ez az! – állapította meg 
magában Gerendás. Mondta 
a lány nevét, ahogy a tárcában 
olvasta, és ahogy egész úton 
ismételgette. A lány rácso-
dálkozott, kezében megállt a 
kulcs. Gerendás kivette zsebé-
b�l a tárcát, tartotta a kezében, 
a kapu zárva maradt közöttük.

– Jaj, ez az enyém! – éppen 
a rácson nyújtotta át Gerendás, 
amikor a lány a tárcát már ki is 
kapta az utcasepr� kezéb�l. – 
Mama, mama, nézzed! Ez az 
ember visszahozta! – és szaladt 
be az emeletes villalakásba.

Gerendás még ácsorgott 
egy darabig, aztán elfordult, 
ment vissza a szemeteskocsi-
hoz. A lány és az asszony egy 
id� múlva megjelent a kapu-
ban és tétován nézett széjjel.

– Már elment! – vonta meg 
vállát a lány.

– Nem baj, kislányom, a f�, 
hogy a tárcád megkerült!

Gerendás levette a láncot a 
szemeteskocsiról, tolni kezdte 
a csöndes, zuglói utcán vissza 
a Liget felé. Nem nézett hátra, 
csak halkan dúdolgatta magá-
ban: – Az utcasepr� sepreget, 
az utcasepr� sepreget, az utca-
sepr� mindig sepreget…

Rácz Lajos

So kamen mandar?
(Mit akartok t�lem?)

Po romano kalo cheri
Chori uran…
So kamen mandar
Raj roma?
Me aba so sas ma sogodi
Sak jek naj kuch butyari
Avri shutom
Muri godyi
Tume
Lashe vurdonenca

Te shaj phiren.
Me aba chavo
Le romengo xanralengo
Koldushi
Ke aba chi kamav
So avla suno
Te ratvardyol
Andek kasavo maripe
Haj le chorrenge
Chi phirel e patyiv…
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Bajza József: Szolnok mellett*

Szolnok mellett, a Tiszánál,
Damjanich dics� vezér áll,
És el�tte a sereg,
Mellyel a rác pártüt�ket,
A hon ellen felkel�ket,
Több csatákban verte meg.

Véres harcból most jövének;
Hangja víg a hadzenének,
S gy�zelmet hirdet�;
Mondják: e nagy ütközettel
Nyolcezer német veszett el,
S Szolnok tája vérmez�.

Nézni szép az átmen�ket
Amid�n üdvözli �ket
Nyájas szókkal a vezér;
Öntudatban, mint lobognak
Arcaik büszkén azoknak,
Kikhez szól vagy kit dicsér.

Új csapat megy most el�tte,
S ím, � csákóját levette,
S a csapat, míg elhaladt,
Tisztes f�je elfedetlen.
Nem maradt szem könnyezetlen,
Ily nagy ünnepély alatt.

„Nektek hálát hol találjak,
Legvitézebb zászlóaljak,
Harmadik s kilencedik?
Mind oroszlánok valátok,
Ellenségeink e csatátok
Emlékükbe véshetik.”

„Egyenként megérdemelné
Mindenik, tisztté emelné
�tet hadvezér szavam;
Ámde akkor tönkre menne,
Villámától fosztva lenne,
Vészeket hordó hadam”.

„Egymástól el nem szakadtok,
És, miként eddig, maradtok
Mindig gy�zhetetlenek;
Kiknek rettent� nevére
Megfagy az ellennek vére,
S rác és német szív remeg.” –

Így szólt a vezér. Szavára
Villog minden szem sugara,
S a hadból ily szó riad:
„Honszabadság a mi bérünk!
Vígy halálra bár, vezérünk,
Nekünk szent törvény szavad!”

*Az 1849-es dics�séges tavaszi hadjárat a 
március 5-i szolnoki csata megnyerésével kez-
d�dött. A magyar honvédek Törökszentmik-
lós állomásoztak, míg a császári hader� Szol-
nokot tartotta megszállva. Damjanich János 
vezér�rnagy haditerve szerint Vécsey Károly 
tábornok csapatainak Szanda község fel�l 
indított, színlelt támadással kellett magukra 
vonniuk a császáriak figyelmét, akik ágyúikat 
a Szent János kápolna térségében helyezték 
tüzel�állásba. Eközben a magyar f�seregnek 
Cibakházánál kellett átkelnie a Tiszán. A szol-
noki hídf� elfoglalása magyar részr�l fontos 
volt, mert megszerzése harcászati el�nnyel 
kecsegtetett. Március 5-én reggel 7 óra körül 
a szolnoki templomtoronyban lév� császári 
figyel� katona észlelte a magyarok közeled-
tét, mire Karger parancsnok riadóztatta csa-
patait, vasúton egy mozdonnyal futárt küldött 
Abonyba Ottinger osztrák tábornokhoz, és 
segítséget kért.

Damjanich csapatainak balszárnyára lo-
vasságot állított, hogy azok elvágják a császá-
riak visszavonulását Abony felé. A tábornok a 
jobbszárnnyal és a középer�vel nyomult el�re. 
Útjukba került azonban a vasúti indóház mel-
lett elhelyezett császári csapategység, melynek 
hatfontos lovasütege tüzet nyitott a 3. honvéd-
zászlóalj katonáira. A magyar zászlóaljparancs-
nok erre, „Félre húzódj!” – kiáltotta. A zászlóalj 
dobosa azonban a parancsot „felülüberolta”, s 
így szólt vissza: „Én nem retirálom, én verem a 
sturmot” [rohamot], erre a honvédek szurony-
szegezve szemb�l megrohanták az osztrák �r-
csapatot és elfoglalták az ágyúkat.

Már elmúlt 8 óra, amikor a 9. vörössipkás 
zászlóalj a szolnoki papírgyár környékér�l er�-
teljesen megindult, s kiszorított egy császá-
ri lovasosztályt. Az ellenség Zagyvarékas felé 
menekült, fel akarták gyújtania a Tisza-hidat is, 
amit azonban a magyaroknak sikerült megaka-
dályozniuk. Az üldözés Tabánban folytatódott. 
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A megáradt Zagyván keresztül menekül� oszt-
rákok két csónakja a katonákkal együtt a fo-
lyóba veszett. Id�közben Vécsey serege átkelt 
a magyar kézre jutott hídon és megfutamította 
az Abony fel�l támadó Ottinger dandár lova-
sait. A császáriak zöme a Malomzug irányába 
menekült, itt zajlott le a legvéresebb ütközet. 
Tizenegy óta tájban ért véget a csata, s Szolnok 
magyar kézre került. E csatát örökítette meg 
oly h�en Bajza József  (1804-1854) költ�.

Dr. Sebestény Sándor

ROMÁK A SZABADSÁGHARCBAN

Az egykori híres zenész, Sárközi Ferenc pél-
dául a forradalom kitörésekor az els�k között je-
lentkezett, kés�bb Kossuth cigány hadnagyaként 
vált ismertté. Sárközi Ferkó ott volt Budavár be-
vételénél, Komáromnál, Sarkadon és a debreceni 
ütközetben is. Egressy Ákosnak a szabadságharc-
ról „Emlékeim” címen kiadott visszaemlékezé-
sei szerint Sárközi zenekarának tagjait a Szózatot 
megzenésít� Egressy Béni válogatta össze, saját 
költségén ruházta fel és élelmezte �ket. Egressy 
Ákos arról is beszámol, hogy el�ször t�lük hal-
lotta a Kossuth Lajos azt üzente kezdet� dalt. 
A magyar zene külföldi úttör�jeként is számon 
tartott Sárközi részt vett az 1867-es párizsi világ-
kiállításon, 1875-ben pedig Edward walesi her-
ceg hat hónapra Angliába szerz�dtette.

Más szabadságharcos cigány zenészek neve 
is fennmaradt: Pityó József  önkéntesként szol-

gált Görgey hadtestében, részt vett az iglói éjjeli 
csatában és a branyiszkói ütközetben, míg Sági 
Balogh Jancsi 1848-49-ben honvédkarmester, 
kés�bb ipolysági és selmecbányai zenekarveze-
t� volt. Sági Balogh Jancsi másról is nevezetes: 
� segítette az els� magyar-cigány szótár megal-
kotóját, József  f�herceget több, a cigánysággal 
kapcsolatos munkájában; József  f�herceg állta 
kés�bb Sági Balogh temetési költségeit is.

A Dembinszky hadtestében szolgáló, és a 
szabadságharc után Angliába emigráló Kálózdi 
Jancsinak volt mindannyiuk közül a legkalan-
dosabb az élete. A bécsi konzervatóriumban 
tanuló, öt nyelven beszél� Kálózdit a londoni 
Alhambra színháznál karmesterként alkalmaz-
ták, majd a kínai császár hadseregében mint f� 
katonai karmester dolgozott.

A korabeli feljegyzések, emlékiratok nem ír-
nak róla, hogy Gábor Áron cigány lett volna, 
több forrás szól viszont arról, hogy roma kéz-
m�vesek is dolgoztak a különböz� ágyúönt�-, 
kovács- és fegyverjavító m�helyekben. Spira 
György történész szerint a nem nemesi szár-
mazású honvédek közül a szabadságharcban 
egyedül Gábor Áronból lett törzstiszt, ami még 
inkább valószín�tlenné teszi esetleges roma 
származását. A berecki asztalosmesterb�l lett 
tizedes 1848 novemberében hadnagyi rangban 
vett részt a háromszéki felkelésben. A követ-
kez� hónapban f�hadnaggyá, majd 1849-ben 
�rnaggyá nevezte ki Bem.

Az 1848-as szabadságharcban nagyon sok 
cigány harcolt. Ki kardal, puskával, ki a muzsi-
kájával. Cigánybandák buzdították a harcoló 
katonákat, és meneteltek a csapatok élén, vagy 
vidították fel bánatukban a bajtársaikat. A deb-
receni Boka Károly Kossuth Lajos kedvenc 
prímása volt, akit még a nagyurak sem tegez-
hettek. Mikor megkérdezték: ”Hogy szólíthat-
juk akkor”? – azt felelte: “Úgy, hogy Kend”.

Mivel a tiszti karhoz tartoztak, ugyan olyan 
gúnyát viseltek, mint a tisztek. A csatában a 
hadtestek élén a prímás húzta el�l a bandájával, 
és arra meneteltek. Az osztrákok orvlövészei 
külön pénzjutalmat kaptak azért, ha kil�ttek 
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egy szabadságharcos tisztet. Mivel sok prímás 
esett áldozatul, így személyesen Boka Károly 
kért kihallgatást Kossuth Lajostól és kérte, 
hogy a prímásoknak kék fels� zubbony viselé-
sét engedélyezze, mivel �k vannak kitéve a leg-
nagyobb veszélynek. Így majd látják az osztrák 
mesterlövészek, hogy csak egy szegény muzsi-

kus roma húzza ott el�l. Kossuth elnevette ma-
gát és engedélyezte. A romák – hogy biztosan, 
és jól láthatóan tudtára hozzák az ellenséges ol-
dal katonáinak, hogy nem tisztek – még a men-
te ujjától is megszabadultak. Ez már hasonlított 
a dédapáink által viselt zsinóros lajbira, cigány 
mellényre. Hát ez a története.

József Attila

Cipisaras kaj o Deloro
(Kiáltunk Istenhez)

Devlale!
Cipisaras tute:
Av amari hatyarimaski tati morchi,
Ke kushdine amen,
Kathar e dukh aba chi dikhas khanch.
Haj ive, ive pipisaras,
Chi hatyaras le butya,
Feri kodo, sar zurules dukhan.

So mol, te zhana, de chi dikhas,
Sar anda amende puterdyon primavarasa le sombura 
Sar kathar o khinipe maj zuralej le luludya
Haj amari godyi majzurali sar e majbutenge,
Amare vorbango sumbaro petyol
Haj kerke thaneske phiravel la e balval,
Ke khonyik chi sharavel pe ande la
Anda sakon avri perel amaro dyi
Sar anda xivalyi bradyi o thud.
amarakamaimasa suntina keras
Feri le shavenge taven,
Ke akanak shaj les tele patute le chernaja,
Kathe le krecarengo nuro maj asshilimasko,
Haj zhizhukarel kaj peski mesalya khonyik
Pe plaja le rikiti dindaras
Po cheri chi kham – feri galbi abdyon,
Pe malya chi zhuklengo thud chi patyol
Av amari hatyarimaski tati morchi,

Te zhal tele pa amende e dukh
Sar pa papinyange pora o paji,
Sar jokhar te shaj keras vi e barr – vi e phalaja
Chi kamas, lpe tehara te mukas
Pe paja aba opral e nurura,
pekadal shalina aven,
Butyake agoresa, khere te zhasa,
Tele te dav ma talaj tye jakha.

Szabó L�rinc

So avilas
(Ami közbejött)

Jek dyes? Miji bersh? So avilas,
perdalipe. Sar aratyi,-
kathe san! Haj sar te na avilo khanchi.
Feri soves! Sar bare butya
kerdyon, sar o vudar,
so perdal ushtyadan – (sakofalo
te bistrav sar muro anav phenes avri),
so khanchi kethane nashtig phagel le.
Mure ilesko, ilo inke kathe san:
kathe avri shudre bish taj panzh bersh,
tu dan les haj tu lan les:
baxtalyi taves.
Kathe san: sar tu; haj na tu
so naj meg kodo „cino”
tyo murmunto, phandadyol pe muro.
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SZÉCSI MAGDA

Karadanaki armaj
(Karadana átka)

Varikana dulmut, kana inke 
kodo gindinas le manusha, ke 
e phuv naj oblo, trajilas jokhar 
ek shukar romani shej, savako 
anav sas Karadana.

La Karadanaki kolyiba, 
andek vrazhime vesh sas. Kon 
intya phirlas, ande kodo inke 
vi pala but bersh e dar sas.

Ta vi sas anda soste te 
daral. Ke le kashtenge kranzhi 
manushane vasta sasle, 
girchome najeca. Kon pashe 
tromanas te zhan, karing le 
kashta, kothe reslas les merimo. 
Vi krujinas le manusha kodo 
vesh, kade e Karadana pachasa 
shaj trajilas ande peski pikko 
kolyiba, la Rupinasa, kodola 
busnyasa, kon zhanalas te 
vorbil, taj la Herminasa, la 
godyaver hulyo romnyorasa. 
La, thaj lake zhivinen, nichi 
azbanas le kasht, ta inke vi 
pipinas lako lolo mujoro, kana 
tele beshelas tela lengo shajin 
te gilyabel.

La karadanaki dej, trine 
patradyenca angla kado kaj 
mulas. Choxalyi sas, lake 
nyamura anda kado nashadela 
avri, ando vrazhime vesh. 
Kathe arakadyilas e Karadana, 
shajke vrezhisardes, ke chi ek 
shavo na tromajlo ande te zhal 
ande choxajako kher, ba shaj 
sas shukar.

E Karadana sogodi 
buzhanglipe avri sityilas kathar 
peski dej. Zhang las ke sosko 
kirajimo trubuj kaj kodo, te 
ek guruvnyi tranda taj trinen 
te anel pe luma. Zhanlas, sar 

trubuj te sidyaravel, haj te 
tordyarel, le charango, taj le 
kashtengo baripe.

Zhanlas vi te sastyarel, 
ba inke majbut pa kamajipe 
zhanlas. Apol kaj nas pe 
kaste te del avri peski zor, vi 
bisterdyilas pa kodo, ke sar 
trubul draba te hamin po 
kamipe. Chorrikanes trajilas. 
Dyese ushtyelas opre, thaj le 
shonitikosa pashjolas tele. Avri 
shilavlas peski cini kolyiba, ba 
e mel sa angla glinda shilavlas 
avri, hoj o beng tena ingrel 
laki bax. Dushelas la Rupina, 

la busnya, pala dushipe pale 
karing o kham shorlas o thud, 
hoj lako shukaripe maj dur te 
ashol.

Anda pisanosko thav 
khudas peske gada, so peske 
ratesa makhlas pe loleste, hoj 
o nasvajimo te krujila avri. 
Ratyi kana tele delaspe te sovel 
char sholas pe pesko than, thaj 
e shilava shutas trushulasles 
ando vudar, te ashon avral le 
nasula choxanya.

Kade trajilas e Karadana, 
taj zhukarlas andre te pherel e 
deshushov bersh. Sako bersh 
ando vudar ramolas peske 
bersha. E shukar choxanyi 
kade das duma, angla kodi sar 
mulas:

Andre te pheresa tye 
deshushov bersh, mukh 
kathe o vrazime vesh, thaj pe 
Rupinako dumo zha perdal pa 
bengengi kirara, taj pa asvengo 
ab. Rode le phure platnikone 
Temorres, kon ingrel tut, 
kaj tyiri kumpanija. Ta man 
nashade kothar, ba tuke kothej 
tyiro than, mashkar lende. 
Inke china arakhadyilan, aba 
angrustyardetu, le phure 
romeske trubul te mukes. 
Dottosa. Leski romnyi avesa. 
Tyire romeske trubul te 
mukes. Kodi avla tyiri butyi, 
hoj bute shavoren te anes pe 
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luma, te avas but zhene. Tyire 
zhanajimosa si te sastyares 
amara fircija, ke feri e zurale 
familiji shaj ashol opre ande 
luma. Le slabonen kade tele 
pizden, ke inke chi lengo anav 
chi ashol andel manushengo 
serolyipe. Le Devleski ashtyin 
tal tusa zhi trajis-phendas e 
phuri choxanyi taj mulas.

E Karadana aba chi rovelas 
kana ande godyi delas laki 
buzhangli dej. Lako serojipe 
muglyardas o Dott, e phure 
romesko shavo, kas inke 
chikana na dikhlas, ba pekaste 
aba kamajipesa gindyilas.

E Karadana kade dorolaspe 
pala shavo, ke bishaldas la 
Hermina, la hulyuna, perdal pa 
bengengo ab, te dikhel sosko 
shaj si kodo shavo kon lako 
rom avla. E hulyuna romnyori 
vi hurajlastar, vi dikhlas les, 
ba kade khinyilastar po drom, 
ke jek kurko feri phurdelas pa 
muj. E Karadana grizhijas la 
cinaromnyora, zhi chi zhanlas 
te vorbil.

Kasavo shukar si kodo 
romano shavo, ke puterdos 
ashilas muro muj, kana dihlom 
les shordyilitar e Hermina.

Phen sar dichol avri? sas bi 
hodyinaki e Karadana.

Lesko trupo si ucho, sar e 
bradosko mashkar. Leski faca 
somnakunij, sar o kham. Leske 
bala sar la charrakej kalej, leske 
jakha vunecij, sar o cheri. Ba 
vi kasavo shudroj.

So gindis, fajoma leske? 
pushlas daravnes e Karadana.

Kasave shukare shejan 
dikhlom ande Dotteski cerha, 
ke inke kasaven, chikaj chikana. 

Ba tu vi lendar majshukar san! 
phendas e Hermina.

E Karadana vi kade brigaki 
kerdyilas, thaj tele gelas pala 
kolyibako dumo kaj o chudako 
ab. O abesko paji shukareske 
sholas kodoles, kon andre 
najolas. E shej tele shudas 
peske gada, thaj dikhelas pes, 
ande abeski glinda.

Mure bal kalej, taj kasave 
lungij, ke tele resen zhi kaj e 
phanruni char Muri morchi 
galbenoj sar Ie kashtengi korca. 
Mure jak Muro muj toloj. Ahaj 

soski zhungali sim! – cipisardas 
rovijindos, taj ande shudaspe 
ande abesko paji.

Apol kasavi shukar sas, 
ke chi o paji chi kerdosasla 
maj shukarake E Karadana 
butajig najolas ando paji, apol 
tele• gelas zhi kaj Ie abesko 
fundo, ke kothe dikhlas variso 
abjope.

Opre andas les, taj dikheIas 
peleste. So shaj si kado abjome 
oblo? gindilaspe.

Chacho bisorij, chacho 
bisorij! vatyilas e Hermina, e 
cini Huju rom nyori.

Taj kado pe soste si 
lasho? – pushelas chudime e 
Karadana.

Kado chi zhanav, ba sar 
hurajvos butivar dikhos ke le 
manusha loshan leske-phenlas 
e Hujukinnya.

Atunchi kidav inke, ke 
pherdo si le abesko fundo 
kasave bisorenca. Maj ingras 
les le Dottoske, haj kam voj 
loshala leske. Tehara avo 
dushushove bershengi, thaj 
trubul te zhastar, sar muri 
dej mukhlas mangephendas 
e Karadana taj tele muklas 
pes ando paji. Vi kidas zhi 
pe ratyi, duje gonenca, daba 
zhanglas ande te phiravele 
ande kolyiba.

Ahaj, so mezil, sar 
gindakura! Kade fimlan sar 
detehara te avlas ando kher-
chudisajlas e Rupina pe bisori.

Na gindachaj kadala, ichi 
chache bisorij-sityardas len e 
Hermina, taj hurajlitar.

Kaver dyes detehara e shej 
andre ramosardas ando vudar 
peske deshusov bersh, thaj 
kade das duma:

Zhastar. Opre shude pe 
Rupinako dumo e duj gone 
bisori taj la Karadanake 
deshuduj ratole gada, palakodo 
vi voj opre beshlas pe 
busnyako dumo, taj geletar. Le 
salchinenege krangi pipisarde 
la shako muj, thaj butajig penge 
krangi vazdenas palalate. Bare 
phares perdal gele paj bengengi 
kirara. E Hermina sama lelas 
pe Iende, tane te churindel len 
le sapa, ke anda kadala kattyi 
sas, ke mishkilaspe Iendar o 
pIaj. Apol baxtales resline kaj 
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le asvengo abeski dolma. Tele 
line pa Rupunako dumo Ie 
gone, thaj azhukarnas. Hoj pe 
soste?

Pe kodo, te roven. Ova, 
ke pa abengo feri kade shaj 
zhanas perdal, jekduj asva 
te pittyande ando ab. La 
Rupina chi ande laki godyi 
nas te rovel, ke zhi kaj pesko 
nakh chi dikheIas kathar o 
shukarimo. Bare shaxenge 
shere arakhlas pe dolma, thaj 
kade chambelasIe, hoj andej 
dar hurajvenastar le chiriklya. 
E Hermina sutastar pe 
Karadanaki phik, ke butajig 
shimijakozilas arat.

Kasavi baxtali sim, kaj aba 
na pa buteste shaj dikhav e 
Dottos, haj me na zhanav te 
rovav gindisardas e Karadana, 
ba vi pittyanas lake asva, 
ke churinglasla ek birulyi. 
Baro cipisardas. haj pe kadi 
e Hermina ekhe kashteske 
hurajlas, e Rupina pale jek 
intrego shero shax nakhadas 
tele andej dar.

Shaj zhas! Shaj zhas! 
kikegilas loshasa e Rupina taj 
lunges sugocijas. Vi opre shude 
pe lako dumo, pale le gone, taj 
voj phutyardes perdal gelas, pa 
somnakuno podo tele das, tele 
pe abesko fundo.

Akanak karing te zhas? – 
dikhlas krujal e shej.

Kothe dikhen! Cipisardas 
e hermina, haj pe le gone 
sikadas. E gonesko muj, pester 
avri puterdyilas, taj avri xuklas 
anda leste ek bisori, haj angla 
lende boldelaspe.

Kado so sikavel – chudisajli 
e Karadana.

E choxanyaki shej kadi chi 
zhanel? – assajlaspe e Rupina 
haj ushtyadas pala bisori. Vi 
mishto kerdas, ke o abdyimo 
bisori ingerdas len kaj o phuro 
platnyiko. Sar sako chachikano 
platnyiko majdur vorbilas.

Na chudintu pe kodi, shukar 
Karadana, ke korro som, ba 
feri kade zhanav te dikhav la 
lumake butya uzhes. Av, besh 
kathe pasha mandeakhardas la 

sha, apol xotyildas lako vast. 
’Kasave vrami zhukaren pe 
tute muri shej. E bax, pe soste 
doros, kasavo dur si inke tutar, 
sosko dur o kham abdyol. 
Zhanav, ke nichi phenesa, 
irike pe kodo mangav tut, 
hoj te boldestu palpale, ando 
sarchinalo vesh, kaj baxtales 
trajisas-phendas plainyiko 
izdramne glasoza, haj karing e 
shej boldas peski mosura.

Platniko Temorr papo! 
Zhanav ke chachimo phendan, 
taj inke zumavam man, pe kado 
drom, pe soste ushtyadem. 
Kattyi phen mange, hoj karing 
te zahv? pushlas e shej.

Tya baxtyako drom, paj 
asvengo ab perdal zhal, intya 
te zhas, pe kirara, kaj dikhesa 
tye fircijenge, kale, xurde 
grasten, ba na tordyuv. Zha 
de vorta ande vuneto cerha. 
Kothar aba tuke trubul te 
les sama, ke sar avla tyo 
trajo – phendas o phuro, haj 
pipindas Karadanake lungi 
bala.

– Inke, feri kattyi phen 
mange, phure, hoj muri fircija 
azhukarel man vaj nichi?

– Zhukaren tut – shero 
bandyardas o shorvalo 
phuro. – Si kon jagasa, kon 
sastresa, kon sapane xovjasa, 
ba kamipesa khonyik, muri 
shej – phendas o phuro thaj 
boldaspe.

Karadana brigasa zhalas pe 
pesko drom. Vina tordyilas, 
zhi kaj e vuneto cerha, kaj 
ek shukar shavo azhukarlas 
pelate, kasavo sas sar o huju 
phendas.

Dott! – cipindas e Karadana, 
thaj tele xuklas paj Rupinako 
dumo, hoj te shaj angarel 
peske piramnes, kas inke china 
chi dikhlas.

Ta avilan?! – phendas 
o shavo, thaj pizdas pestar 
la lolya moska sha. Mishto 
dikhlasla peske le Karadana.

– Shukarake shukar san, 
apol aba si man kamadyi – 
phendas avri o shavo.

– Inger man ande tyiri 
cerha. – phendas shukar shej, 
kon anda venuto cerha avilas 
avri.

– Kon san tu, kas si troma 
te azbal man? – pushlas e 
Karadana.

F. Tóth Zsuzsa rajzai
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– Me sim e Dottoski 
skumpo, e Rada. Kamav 
les! Ame abc vi ando pra-
ho khelasas kethane. Chi 
mukav, te lesles mandar, tu 
choxajkinnya! phendas.

– O Dott mandar si ag-
rustyime, haj tena aula 
kade, sar amare dada, deja 
phende andre tunyardyol 
o cheri – phendas e Kar-
adana chingarasa. O Dott 
taj e Rada, kethane angaly-
le taj ande jekhavreske kan 
phende

variso. E Kradana maj 
so chi phabilas, kathar e jag 
jekhengi. O Dott kothe tor-
dyilas pasha Karadana, taj 
pushlas latar:

– Sosko shukaripe an-
dan tye piramneske? – taj 
asandos pe Rada shindas 
jakhasa.

– Duj gone chacsikane 
bisori andem tuke – phen-
das e Karadana.

– Mishto ashunav? – 
galbenisajlastar o Dott, kon 
zhanlas, so mol e duj gone 
bisori.

– Chache bisorij? – mu-
cisajlas e Rada, taj ushtya-
das maj pashe.

– Duj gondencaj? – 
phendas jekhavreske le 
manusha. Apol na butajig 
dikhenas pe bisori, ke line 
thaj avri puterde le gone, 
haj kon karing lelas anda-
lende, sa nachilastar o kuch 
bisori. E Rada inke vi la 
Karadanake gada chordas. 
E Karadana kothe tordyo-
las, avri chordines, ba chi 
mishkilaspe.

– So kames inke kathe? 
– Pushasla xolyasa o Dott.

– Tyiri romnyi kamav te 
avav – phendas hodinasa 
e Karadana. – Chi trubus 
man! – cipisardas strafilas-
le jakhenca o shavo.

– Le chache bisoro tru-
bundas tut? Dikhlom vi tu 
phagresastu anda lende te 
pereltu ek burnyik anda 
lende.

O Dott chi das khanchi 
duma, majfeder la Radaki 
shib sas majbari.

– Zhatar kathar ke mure 
zhuklenca kidavav tut pe 
kotorende, vatyijas, haj 
ande Karadana churinglas.

E Karadana karing o 
cheri vazdas peske vast, 
thaj armaja das le chor ro-
men.

– Kodo doroj, te rispin-
tume ande luma, pe shtar 
riga, tena avel tumen kat-
hik hodinako than! Kade 
te phiren, te zhan andej 
luma kasave lazhavesa sar 
me phirdem mashkar tu-
mende! – phendas e Kar-
adana.

Le rom rovjindos, vatyi-
me nashenas angla armaja, 
ba shaj nashenas. Ke le ro-
mane falura, vi adyes rispi-
me phir keren, thaj trajin, 
thaj pattyan andel arma-
jengi zor.

E Karadana inke shel 
thaj eftavardesh bersh traji-
sardas, haj lake buzhe inke 
vi adyes, andel e rom trajil, 
xolyasa, marimasa, haj ko-
dolesa, ke von maj kaver 
sile sar e majbut familiji.

Holló András

Igéz�
Szécsi Magdának

Úgy ölelj, hogy belehaljak;

legvégül téged lássalak,

s számról ne vedd le az ajkad:

itass vele, mint madarat.

Fektesd mellém a lelkedet –

lássuk! – kiállom-e tüzét?

mert ha csak szívem megreped:

lényem mindenestül elég,

s korom-varjak szállnak reád,

károgni az én balladám,

hogy szerelmes voltam, tehát

meghaltam öled csillagán.

Vagy pedig az ágyam szélén

mondjál meséket énnekem,

hogy ne legyek olyan félénk,

s varázspálcád fogja kezem.

Nyisd meg torkod, Aranymadár,

s énekelj valami szépet –

meséidben úgysincs határ:

álomban megfogant képek.
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Látogatóban a monori Tabánban
„A Tabán nagyon szép ilyenkor 

télen, minden csupa fehér és tisz-
ta, beborítja a földet a hó. Egyedül 
a szag emlékeztet a szegénységre. 
A kéményekb�l nem a fa illata 
árad, hanem az elégetett rongyoké, 
illetve a szemété…”

Öt éve történt, hogy Ger-
gely Dezs� rashaj, akkoriban 
a monori családsegít� mun-
katársa, azzal hívta fel a Mál-
tai Szeretetszolgálatot, hogy a 
monori cigánytelepen egy la-
kókocsiban él� család számára 
kér segítséget. A lakókocsiról a 
helyszínen kiderült, hogy va-
lójában egy utánfutó alvázára 
épült deszkabódé, amivel egy-
kor vándorcirkuszosok járták 
az országot, mostanra viszont 
már csak a csoda tartja össze 
szétszáradt eresztékeit.

A másik meglepetés, ami a 
szeretetszolgálat Monorra ér-
kez� munkatársait várta, az 
volt, hogy ilyen kocsiból áll 
még ott hét másik, és azokat is 
lakják, a környez� két utcában 
pedig egy majd négyszáz lel-
kes romatelep található, négy 
fabódé illemhellyel és egyetlen 
nyomós kúttal.

„Nem tehetünk úgy, mint-
ha nem látnánk ezt a tömény 
nyomort” – ezzel a mondattal 
indult a máltaiak integrációs 

programja a monori cigányte-
lepen. Az önkormányzattal és a 
területen már korábban is dol-
gozó szociális intézményekkel 
ötéves megállapodást írtak alá 
a telep felszámolásáról.

A telep egyik üres telkén fel-
állították a szolgálat konténer-
irodáját. Kiss Dávid a szeretet-
szolgálat alkalmazottja, húszas 
éveinek végén járó, egyetemet 
végzett, több nyelven beszél� 
fiatalember. Jelenleg hatvan né-
pes roma család mindennapos 
gondjai nyugszanak a vállán. 
� afféle egyszemélyes össze-
köt� kapocs a normálisnak te-
kintett világ és a saját törvényei 
szerint él� romatelep között.

A telepfelszámolás els� lé-
péseként lakókonténereket 
hoztak, majd betonalapra kis-
méret� faházakat építettek, 
hogy a lakókocsikat valamennyi 
család elhagyhassa. Elbontot-
ták a régi mellékhelyiségeket, 
és pályázaton nyert források-
ból központi vizesblokkot épí-
tettek zuhanyzókkal, illemhe-
lyekkel, mosókonyhával. Épült 
egy közösségi helyiség, amely-
ben eddig gyermekfoglalkozá-
sokat és nagyobb ünnepeket 
tartottak, a jöv�ben tanoda-
ként is hasznosítani akarják.

A családok egy része dolgo-
zik és többre vágyna, de a pia-

con forgalomképtelen házaik 
foglyul ejtették �ket. A Máltai 
Szeretetszolgálat a mobilitás 
megteremtésére több ingat-
lant vett a telepen, így a dol-
gozó családok lehet�séget 
kaptak, hogy másutt kezdjék 
újra életüket. Helyben maradt 
otthonaikat rosszabb körül-
mények között él�k kapták 
meg, a legrosszabb állapotú 
putrikat pedig elbontották, ne-
hogy újabb családok foglalják 
el. Az új otthonokba költöz�k 
áramszámláját – több millió 
forintos költséget – a szere-
tetszolgálat vállalta magára. 
Az els� három évben a tele-
pen él�k egyharmada került 
így nagyobb, komfortosabb, 
egészségesebb lakásba. Miu-
tán több család elköltözött, a 
program a kevésbé látványos 
szakaszához érkezett. A tele-
pen maradtak jelenlegi össze-
tételében kilencvenszázalékos 
a munkanélküliség.

Most annyi látszik, hogy az 
eredeti megállapodásba beírt 
2009-es határid�re a monori 
romatelep biztosan nem t�-
nik el, de már teljesen más ar-
cát mutatja ahelyett, amelyet a 
helybeliek korábban harminc 
éven át láthattak.

(Fialovszky Magdolna)
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Fodor András

Köszöntjük a költészet napját!
2009


